
 Ukeplan for 3A, uke 41 

 
Sosialt mål 
Jeg kan holde på en 
hemmelighet. 

Lese og skrive: 
Jeg kan skrive et brev. 
 

Engelsk: 
Jeg kan lese og skrive ord 
om skole på engelsk og vet 
hva de betyr. 
(Se gloser ukelekse) 

Regning: 
Jeg kan si tallet som er ti 
mer og ti mindre enn et gitt 
tall. 
 

Lekser  
mandag til onsdag 
 
 

Lese: Zeppelin lesebok s.20-21. Les teksten høyt minst 
en gang for en voksen. Leseleksene skal leses hver dag. 
Skrive: Øve på gloser, skrives i kladdebok “Lekse”, se 
hjelpeark. 
Regning: Multi oppgavebok s.13 
Logg: Les loggen din for en hjemme, foresatte skriver en 
positiv kommentar. 

onsdag til fredag 

 

Lese: Zeppelin lesebok s.22-23. Les teksten høyt minst 
en gang for en voksen. Leseleksene skal leses hver dag. 
Skrive: Gjør oppgave 2 a, b og c på side 23 i Zeppelin 
lesebok. Skriv svarene i kladdebok “Lekse”. Husk 
overskriften “Lekse uke…” 
Regning: Multi oppgavebok s.14 

Ukelekse Engelsk: Les “Baa, baa black sheep”minst tre ganger i 
løpet av uka. 
Ukens gloser: children=barn,cross=krysse, road=vei, 
roof=tak 
Annet:  

Info til hjemmet 
Hei! 
 
Håper at alle har hatt noen gode fridager. 
 
Jeg fortsetter med elevsamtaler denne uka. Utviklingssamtaler blir senere i høst. 
 
Vi har gym på mandager. Det er viktig at alle elevene har noen gode innesko tilgjengelig. 
 
Det er mange i klassen som går på leksegruppe. Dere som foresatte har ansvar for å sjekke at 
leksene er gjort så derfor sender vi bøkene hjem selv om oppgavene er ferdig på leksehjelp. 
 
Noen av elevene i klassen opplever at de ikke får registrert lån av bøker på skolebiblioteket. 
Dersom noen får nye lånekort, er det fint om de tar det med på skolen slik at vi kan registrere det 
nye lånekortet i vårt system. 
 
Ha en nydelig uke!! Mvh oss voksne i 3A 

 
 



Et godt sted å være. Her vil vi lære.  

 
 

Kontaktinformasjon 

Kontor 3.trinn: Tlf.90754902  Mail: 2012Voiebyen@gmail.com  
Skolens sentralbord: Tlf.90795872 Skolens hjemmeside: www.minskole.no/voiebyen  
Helsesykepleier: 
Mail:Lise.Rod.Johnsen@kristiansand.kommune.no  
 

Timeplan  
 Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30-09.15 Norsk 
Gjennomgang av 
lekser, høre fra helga 
 

KRLE 
Link til livet 
Tema: 
Toleransevinduet 

Samfunnsfag 
Tema:  
Byer i Norge 
 

Matematikk 
Tema:Tallinjer  
Multi s.28-29 

Topptur til 
Monluheia 
 

09.15-10.00 Gym 
Basisøvelser- ulike 
ballaktiviteter 
Kaste-mottak 
Føre- sparke 
 

Matte 
Multi s.26-27 
Utforsking og 
oppgave 21 og 22 

Norsk 
Rep. av boka, rep. av 
brevskriving 
Skriveoppgave: Skriv 
et brev til en 
hemmelig venn, ikke 
skriv navnet 
 
Elevsamtaler 

Norsk 
Stavskrift 
 
 

10.15-11.15 KRLE/Samf 
En hemmelig venn/ 
lese boka, snakke om 
boka 
Trekke en hemmelig 
venn, hva er det å 
være hemmelig 
 

Norsk  
Tema: Brev 
Hva skal det 
inneholde, hyggelige 
ting 
Zeppelin språkbok 
s.60-61 + Kaleido 

Norsk 
Skriveoppgave: Skriv 
et brev til en 
hemmelig venn 
 
Elevsamtaler 

Norsk Stasjoner 
1.Høre leselekse 
2.Ipad/Kaleido 3.trinn, 
nummer 1 Godt sagt, 
skriv ditt eget brev 
3.Arbeidsbok til 
språkbok s.27 

Naturfag 
Tema: Kroppen 
Lese boka “Timothy 
mister seg sjølv” 
 

11.40-12.25 Matematikk 
Multi s.24 
Gjennomgang av 
lekse 

Kunst og håndverk 
Vi fortsetter med 
krabbefiske-snørene 
våre 
Bruker ulike verktøy 
og teknikker 
male 
Elevsamtaler 
 
 

Engelsk 
Time to go home 
Textbook s.16, 
workbook s.9, listen 
and write 

Norsk Stasjoner  Matematikk 
Multi s.25 
Krig/ spill 

12.35-13.25 Musikk 
Ulike sanger og 
danser fra ulike 
musikkulturer 
Samisk musikkultur 

Kunst og håndverk 
Vi fortsetter med 
krabbefiske-snørene 
våre 
Bruker ulike verktøy 
og teknikker 
male 
Elevsamtaler 
 

 Matematikk 
Multi s.28 
Race til 200 
Spill 

Norsk  
Logg 
Hva har vi lært denne 
uka? 
Dele ut brev, avsløre 
hemmelig venn 

13.25-13.55 Leksegruppe  
 
 

 Leksegruppe  
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