
Ukeplan for 3B, uke 14
Sosialt mål
Jeg kan vise andre at jeg
bryr meg om de.

Lese og skrive:
Jeg kan lage spørsmål til
en tekst.

Engelsk:
Jeg kan setninger på
engelsk.

Regning:
Jeg kan regne oppstilt
addisjon

Lekser
tirsdag til
fredag

Lesing:.
https://skole.salaby.no/3-4/samfunnsfag/historie/istiden/les-om-istiden
Logg deg inn med feide.

Skriving: Lag to spørsmål til det du leste om istiden. Skriv i LEKSE. Bruk
to ulike spørreord i spørsmålene dine.
Regning: Multi oppgavebok s. 75 (Regn ut, addisjon)

Ukelekse Engelsk: Ark “What do you see?” svar på spørsmålene og skriv minst to
av setningen bak på arket.

Info til hjemmet
Hei!

Håper alle har hatt noen fine fridager.
Nå satser vi på varmere vær og solskinn. Kan være lurt å sjekke hva elevene har i kurvene sine og fylle opp
med egnet skiftetøy.

I tre uker skal vi ha studenter. De har engelsk som fokusfag og skal blant annet ha en engelsk kartlegging
med elevene i neste uke. Vi gleder oss til å bli kjente med Iben, Linn, Renata og Katherina.

I uke 12 etterlyste vi noen biblioteksbøker som var gått ut på lånetiden, de fleste kom inn, men jeg så på
lista at det var mange bøker som har innleveringsdato 6.april. Fint hvis elevene husker å ta med seg bøkene
på mandag 12., så kan de låne de på nytt hvis de ikke er ferdige. På den måten utvider vi lånetiden.

Jeg har hørt at flere i klassen er veldig opptatt av Tik-tok. De vil gjerne lage videoer i skolegården før de går
hjem, fordi de da får flere likes. Kanskje det er lurt å ta en samtale med de hjemme om dette og regler som
må følges. Jeg har hatt en liten samtale, men mulig vi må hatt litt mer om nettvett utover våren.

Ha en fin uke!
mvh alle på 3.trinn!

https://skole.salaby.no/3-4/samfunnsfag/historie/istiden/les-om-istiden


Et godt sted å være. Her vil vi lære.
Timeplan

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

08.30-09.15 2. påskedag Kunst og håndverk

Ronja Røverdatter
-prosjektet;
Vi maler
trolldeigfigurene og
fjell/borger av papp
og isopor.

Norsk:
Klasselesekurs
“Bør barn få
bruke kniv?”

Norsk
Klasselesekurs
“Bør barn få bruke
kniv?”

Tur
Jakten på
vårtegn

Lekeplassen i
Sjekteveien

09.15-10.00 Norsk
Språkspiralen

Norsk
iPad - Salaby -
bibliotek -
lytte/lese

10.15-11.15 KRLE
Hinduismen
Fortellinger fra
Hinduismen
Smørtyven Krishna
Rama og kampen
mot det onde.

Matematikk
Utforskende
oppgaver
Multi fra s. 34 og
utover

Samf.fag

Istiden

KRLE
Hinduismen
Rama og
kampen om mot
det onde

11.40-12.25 Gym: Div
aktiviteter der vi
bruker ball
(kaste, sprette)

Musikk
Musikk sjangere.

Matematikk
Regnestrategier
Utforskende s. 42

+
Å doble som
regnestrategi
s. 42-43-44

Norsk
klasselesekurs

12.35-13.25 Norsk

Klasselesekurs
“Bør barn få bruke
kniv?”

Naturfag
Nysgjerrigper
Vi jobber videre
med vårt
prosjekt.

13.25-13.55 Leksegruppe

Kontaktinformasjon

Kontor 3.trinn: Tlf.90754902  Mail: 2012Voiebyen@gmail.com
Skolens sentralbord: Tlf: 90795872 skolens hjemmeside: www.minskole.no/voiebyen
Helsesykepleier: Vibeke Vegtun Vibeke.Vegtun@kristiansand.kommune.no Telefon:
Mail: marita.frohaug@kristiansand.kommune.no

klara.anett.alfsen@kristiansand.kommune.no
Foreldrekontakter: Marianne (Emil RA): 97176897 og Birgitte (Emìl GA): 48023173
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