
 Ukeplan for 3A, uke 48 

 

Lekser  

 
Info til hjemmet 

Sosialt mål 
Jeg kan rydde etter meg. 
 
Jeg kan lytte uten å 
forstyrre den som leser. 
 

Lese og skrive: 
Jeg kan følge godt med når 
vi leser boka Vaffelhjarte. 

Engelsk: 
Jeg kan navnet på minst 6 
dyr som bor på en gård. 
 

Regning: 
Jeg kan vise hvordan jeg 
tenker når jeg løser 
tekstoppgaver. 

mandag til onsdag 
 
 

Lese: Leseteater (Se eget ark med din rolle) Jeg har tatt gul 
tusj på det du skal øve på. 
Skrive: Hva vet du? Ark om Trille, Lena og farfar fra 
Vaffelhjarte. Gjør halve arket. 
Regning: Ark subtraksjon (minus) 
Logg:  

onsdag til fredag 

 

Lese: Leseteater (Se eget ark med din rolle) 
Regning: Ark addisjon (pluss) 
Skrive: Hva vet du? Ark om Trille, Lena og farfar fra 
Vaffelhjarte. Gjør resten av arket. 

Ukelekse Engelsk:  
Ukens setning:  
Andre øveord:  
 

Hei! 
I denne uka leser vi ferdig boka Vaffelhjarte og vi skal se serien fra NRK med samme navn. Leseleksa er et 
utdrag fra boka og hver og en elev har sin replikk de skal øve på. De vil får et par timer på skolen hvor de 
skal øve, men det er viktig at de øver så godt hjemme at de nesten kan det utenat. Alle gruppene skal ha 
fremføring på fredag. 
 
Vi har begynt på advent og juleforberedelser. Elevene pynter sitt eget pepperkakehjerte. 
 
Tusen takk for god oppfølging ifht turdagen ved at elevene kom ferdig kledd, det gjorde til at vi kom oss 
fortere ut på tur:) 
 
Vi vil bare minne dere om reglene på leksehjelp. Her forventes arbeidsro og ved mye uro får elevene 
advarsler og foresatte vil få informasjon samme dag. Når den enkelte elev eventuelt har fått 3 varsler, mister 
de leksehjelp for 4 uker. Etter det kan de komme tilbake. Veldig fint om dere som har barn på leksehjelp tar 
en samtale med de om dette. Minner om at leselekser i norsk og engelsk skal gjøres hjemme selv om 
elevene går på leksehjelp. Det er også foresatte sin oppgave å sjekke over at skriveleksene er gjort. 
 
Tusen takk for flotte utviklingssamtaler forrige uke:) Minner om samtaler for noen denne uka, se egen lapp 
dere har fått. Elevene skal ikke være med. Husk å ta med skjemaet dere har fylt ut sammen med barnet i 
forkant. Utviklingssamtalene vil foregå i klasserommet. Gleder meg til å treffe dere! 
Ha ei strålende uke! Mvh oss voksne i 3A 



Et godt sted å være. Her vil vi lære.  

Kontaktinformasjon 

Timeplan  

 

Kontor 3.trinn: Tlf.90754902  Mail: 2012Voiebyen@gmail.com  
Skolens sentralbord: Tlf.90795872 Skolens hjemmeside: www.minskole.no/voiebyen  
Helsesøster:Vibeke.Vegtun@kristiansand.kommune.no  Telefon: 48034845 
Mail:Lise.Rod.Johnsen@kristiansand.kommune.no  
 

 Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30-09.15 Norsk 
Gå gjennom lekser 

Engelsk 
Farms Where They 
Speak English 
P. 26-27 
Workbook p. 21 

Samfunnsfag 
Baking 
Se serien Vaffelhjarte 

Kunst og 
håndverk 
Tema: Jul 

Tur til Voietun sin 
uteplass 

09.15-10.00 Gym 
 
Innebandy 
 

Høytlesing 

 

Norsk 
Baking, Evt.3.time 
også 
Se serien Vaffelhjarte 

Kunst og 
håndverk 
Fortsettelse 
 
Vise elevenes bok i 
Bookcreator, “Jeg 
kan”boka 

10.15-11.15 Høytlesing 

 

Matematikk 
 
Tekstoppgaver 
Salaby 
Forskjellige nivå, 
jobbe på Ipad 
 

Norsk 
Øve på 
leseteater/lekse, et 
utdrag fra boka 
Vaffelhjarte 
 

Høytlesing 

 

Høytlesing 

 

11.40-12.25 Matematikk 
Tekstoppgaver 
Salaby 
Forskjellige nivå 
 

Matematikk 
Ipad 
Multi.no 

+ Dagens tall 

Norsk 
Høytlesing

 

Norsk 
Ipad, Salaby 
og Kaleido 

Norsk  
Pynte 
pepperkakehjerter og 
fremføring av 
leseteater 

12.35-13.20 Musikk 
Instrumenter -  
Lytter til ulike lydspor 
Musikkopplevelser 
Julesanger 

Norsk 
Øve på 
leseteater/lekse, et 
utdrag fra boka 
Vaffelhjarte 

 Matematikk 
Ark 
subtraksjon/addisjon 

Matematikk 
Fortsettelse fra 
forrige time 
Se ferdig serien 
Vaffelhjarte 

13.25-13.55 Leksegruppe    Leksegruppe  
 

 

mailto:2012Voiebyen@gmail.com
http://www.minskole.no/voiebyen
mailto:Vibeke.Vegtun@kristiansand.kommune.no
mailto:Lise.Rod.Johnsen@kristiansand.kommune.no

