
 

 

   

          
 

 

 

     

 

 

 

 

 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tid mandag tirsdag onsdag 

 

Torsdag 

 

fredag 

8:10-

9:40 

Norsk Matte Matte Norsk Natur og 

Samfunn 

 

9:55-

10:55 

Matte Musikk Engelsk SFO-Lek Natur og 

Samfunn 

 

11:55-

12:55 

Norsk/matte  

Stasjoner 

 

Norsk Kunst og 

håndverk 

Gymtransponder 

12:55-

13:55 

  KRL 

Ukeplan for uke 36 og 37     3.trinn 

Vi jobber videre med temaet om inkludering/vennskap» i NaSa, 

og vi fortsetter med repetisjonsoppgaver i norsk.    

 

iPad-kurs 

Elevene har nå fått tildelt hver sin iPad, og de har hatt litt 

opplæring i hvordan de kan bruke enkelte apper.                                        

Sykdom 

Mange er litt usikre på om de skal sende barna på 

skolen, hvis de er litt snufsete. Vi sender derfor med 

et infoark med retningslinjene rundt dette.  

Fotografering 

Det blir fotografering på 

skolen mandag 31.august. 

Klassebilde og portrett.  

 

 

Foreldremøte 

 

Det blir foreldremøte tirsdag 

15.september kl:1800. Gi oss 

en tilbakemelding hvis det er 

noen spesielle temaer dere vil 

at vi skal ta opp. Vi skal ha 

møtet klassevis i a, b og c. 

Klasserommene finner dere i 

D-fløyen i 2.etasje.  

 

Engelske gloser 

 



 

 

                  

Fag Fokusområde 
Norsk  Lesing: Øve på å automatisere høyfrekvente ord (de ordene som 

oppstår oftest i norsk). Par-lesing (elevene leser for hverandre).  

 

Skriving: Repetisjon fra i fjor. Stor forbokstav, punktum, 

skriveretning, bokstavhøyde, mellomrom mellom ord.  

Matematikk 

 

Vi har så vidt startet med nytt kapittel i matemagisk.               

«Tallene til 1000»  
• Telle til 1000 

• Plassere tallene til 1000 på tallinja 

• Dele tall i hundrere, tiere og enere 

• Runde av til nærmeste tier og hundrer 

• Gjøre overslag med tall til 1000 

NaSa Vi fortsetter med tema inkludering/vennskap». Målet vårt er å hjelpe 

elevene med å finne flere måter å kunne samarbeide med alle, og løse 

konflikter/uenigheter. Vi jobber tverrfaglig, med formingsaktiviteter, 

lese og skrivetekster, dramatisering og samtaler.  

Engelsk 

 

 

«New friends»                                                                                     

* lytte til, forstå og bruke adjektivene long, short, curly, dark, 

blond, nice og substantivene hair, friends, pupil                                                          

* lytte til, forstå og bruke verb for å samtale om egne interesser: 

dancing, playing handball, playing ice hockey, playing computer 

games, riding                                                                                               

*bruke setningsmønstret: He/She has… for å beskrive kjennetegn 

og She /He is good at…. for å beskrive egenskaper 

K&H 

Vennskapsbilder                       

Musikk Elevene skal velge seg ut en favorittsang eller gruppe som de skal 

finne litt informasjon om. Her skal vi jobbe på I-Pad i programmet 

“Book creator”. Deretter skal vi presentere det for de andre i 

klassen.  

KRLE Etikk                                                                                                

Vi diskuterer og reflekterer rundt temaet vennskap gjennom ulike 

aktiviteter som å se på film, sang, blimE, tegne og spille rollespill. 


