
 Ukeplan for 3A, uke 39 

 
Sosialt mål 
Jeg kan komme stille inn i 
klasserommet. 
Jeg kan være en god venn. 

Lese og skrive: 
Jeg kan skrive hele 
setninger. 
 

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

Regning: 
Jeg kan si hva verdien er 
på de forskjellige sifrene i 
et tall. 
 

Lekser  
mandag til onsdag 
 
 

Lese: Zeppelin lesebok s.82-83. Fossilene forteller. Les 
også teksten til bildene. 
Skrive: Øve på gloser, skrives i kladdebok “Lekse”, se 
hjelpeark. 
Regning: Multi oppgavebok s.10, skriv tallene som 
kommer før og etter. 
Logg: Vi fikk ikke skrevet logg på fredag. 

onsdag til fredag 

 

Lese: Zeppelin lesebok s.84-85 Brevet 
Skrive: Liker du å lese fortellinger om dyr? Hvorfor/ 
hvorfor ikke? Svar på spørsmålet med hele setninger i 
kladdebok “Lekse”. 
Regning: Multi oppgavebok s.12, sett strek fra prikk til 
prikk 

Ukelekse Engelsk: Les teksten i Quest workbook s.7. Les nederste 
avsnitt om “She” og fargelegg jenta slik det står. 
Ukens gloser: jumper=genser,skirt=skjørt,shoes=sko, 
trousers=bukse 
Annet:  

Info til hjemmet 
Hei! 
 
Fotografering blir tirsdag 22.september kl.9.35 for vår klasse. 
 
Lekser i lekseboka: Jeg kommer til å lime inn en liten oversikt på hvordan elevene skal svare på 
oppgaver i denne. Fint om dere hjelper elevene slik at dette blir riktig. 
Minner om at det er viktig at dere foresatte sjekker elevenes lekser selv om elevene går på 
leksehjelp. Det er ikke alltid de blir ferdig med alle oppgavene, og da må de gjøre dem ferdig 
hjemme. Leseleksa skal gjøres hjemme. Spørsmålene som de skal svare på i lekseboka denne 
uka står på ukeplanen. 
 
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 fin uke og en riktig fin høstferie i uke 40! 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  
Helsesøster: 
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 
Navn på forside, ny 
side 
Min favorittkroppsdel 
Sammensatt tekst 
På ipad/ samsvar 
mellom tekst og bilde 

Matematikk 
Oppgave A s.21 
elevene arbeider 
sammen, spill  
Pluss og minus 
1,10,100 
 
 
Gå gjennom lekser, se 
plan. 

Kunst og håndverk 
Vi fortsetter med 
krabbefiske-snørene 
våre 
Bruker ulike verktøy 
og teknikker 
Pusser og ekstra 
oppgave 

Topptur til 
Ravneheia 
 

09.15-10.00 Gym 
Basisøvelser/ bruk av 
ball 
kanonball 
 

Frukt 
Fotografering fra 
kl.09.35-10.40 
 

Norsk 
Zeppelin lesebok 
s.84-85, samtale om 
teksten 

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

10.15-11.15 KRLE/Samf 
Jeg lever, jeg tenker 
Jeg er fornøyd med 
Vivo s.10-11 
 

Norsk  
Hentediktat 
Skriv i øveboka 

Norsk 
Skriveoppgave: Skriv 
brevet som Freddy 
Frosk skal sende til 
Petter Padde 
oppgave 3 

Norsk Stasjoner 
1.Høre leselekse 
2.Ipad/Kaleido 2.trinn, 
velge selv 
3.Leseforståelse/ 
arbeidsbok til 
språkbok s.28-29 

Naturfag 
Ta vare på 
nærmiljøet 
 

11.40-12.25 Matematikk 
Utforsking s.20+ 
Multi s.20, oppgave 
15 og 16 
Gjennomgang av 10 
mer og 10 mindre, 
100 mindre og 100 
mer 
Gjennomgang av 
lekse 
 

Samfunnsfag 
Tema:  
Agder og Sør-Norge 
på kartet 
 
 

Engelsk 
Mary had a little lamb 
Textbook s.15, 
workbook s.8 

Norsk Stasjoner  Matematikk 
Multi s.23 
Tallfølger 

12.35-13.25 Musikk 
Utforske danser fra 
ulike kulturer 

Matematikk 
Tema: Multi s.19, 
utforskning 
Ekstra: lag tilsvarende 
oppgave 
 

 Matematikk 
Multi s.22, fyll inn 
tallene som mangler 
oppgave 17 og 
utforsking 

Norsk  
Logg 
Hva har vi lært denne 
uka? 

13.25-13.55 Leksegruppe  
 
 

 Leksegruppe  
 

 

 
 

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

