
 Ukeplan for 3A, uke 49 

 

Lekser  

 
Info til hjemmet 

Et godt sted å være. Her vil vi lære.  

Kontaktinformasjon 

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

Lese og skrive: 
Jeg kan gjøre så godt jeg 
kan på klasselesekurs. 

Engelsk: 
Jeg husker å skrive s i 
flertall, substantiv. 
one cow-two cows 
 

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

mandag til onsdag 
 
 

Lese: Les 15 minutter i en selvvalgt bok. 
Skrive: Vi øver på noen vanskelige ord fra 
klasselesekurset. Se hjelpeark. 
Regning: Ark “Hoderegning”. Husk å skrive navnet på 
arket før du leverer. 

onsdag til fredag 

 

Lese: Les 15 minutter i en selvvalgt bok. 
Regning: Ark “ tall i stigende rekkefølge”. Husk å skrive 
navnet på arket før du leverer. 
Skrive: “Hva betyr resirkulering for deg?” Skriv i Lekse. 

Ukelekse Engelsk: Finn en engelsk julesang og lytt til den. 
Ukens setning:  
Andre øveord:  
 

Hei! 
 
Tusen takk for kjempefine 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! 
 
I denne uka skal elevene lese i en selvvalgt bok. Det kan være i ei bok de allerede har hjemme eller ei de 
har lånt på biblioteket. 
 
Vi har for første gang klasselesekurs. Dette er bygget på helhetslesing. Det er en time hver dag i 2 uker. Vi 
går i dybden på to tekster, en hver uke. Vi har hentet ut noen vanskelige ord fra teksten som de skal skrive i 
penskriftsleksa. 
Ha ei strålende uke! Mvh oss voksne i 3A 

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  
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Timeplan  

 

 Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30-09.15 Norsk 
Adventsstund 
Gå gjennom lekser 

KRLE 
Adventsstund 
Fortellingen om julen 

Samfunnsfag 
Adventsstund 

Kunst og 
håndverk 
Adventsstund 
Tema: Jul 

Uteaktivitet 
 
kl 09.15: 
Adventssamling i 
musikkrommet 
3A og 3B 
 

09.15-10.00 Gym 
 
Bevegelsesmiljø 
 

Norsk 
Klasselesekurs 
 

Norsk 
Klasselesekurs 

Kunst og 
håndverk 
Fortsettelse 

10.15-11.15 Matematikk 
Tekstoppgaver 
Salaby 
Forskjellige nivå, 
jobbe på Ipad 
 

Matematikk 
Ark “subtraksjon” 

KRLE 
Fortellingen om julen 
 

Norsk 
Rulle rare setninger 
lek med språket 

Norsk 
Klasselesekurs 
 
 
 
Vi trekker kalender  

11.40-12.25 Norsk 
Klasselesekurs 

Naturfag 
Presentasjon av Kan 
jeg…? tekstene. 

Engelsk 
Quest tb s.29+Quest 
wb 22 
Language work 
entall/flertall 

Norsk 
Klasselesekurs 

Matematikk  
Ipad 

12.35-13.20 Musikk 
Hører du 
instrumentet? 
Vi synger julesanger 

Matematikk 
Ipad, Multi kap.2 
 
 

 Matematikk 
Dagen tall 

Samfunnsfag 
Rep. av byer, 
kommuner og fylker 

13.25-13.55 Leksegruppe    Leksegruppe  
 

 


