
Ukeplan for 3B, uke 9 

 

 
Lekser  

 
Info til hjemmet 

 
Et godt sted å være. Her vil vi lære.  

Sosialt mål 
Jeg kan passe på meg 
selv. 
 
 
 

Lese og skrive: 
Jeg kan stille gode 
spørsmål.. 
 

Engelsk: 
Jeg kan bruke There is og 
there are.  

Regning: 
Jeg kan runde av til 
nærmeste tier og hundrer. 
 

mandag til 
onsdag 

Lese: Zeppelin lesebok s. 88 og 89 E-Post fra Alta. 
Skrive: Gjør arbeidsark. oppg.44. Hvilke ord mangler i setningen? Skriv på 
arket. 
Regning: Multi oppgavebok s.62 Regn ut. Hva blir sagt? 

onsdag til 
fredag 

Lese: Zeppelin lesebok s. 90-93. Steinalderen 
Skrive: Svar på spørsmål: Hvordan Kommuniserte de i steinalderen? 
Skriv i Lekse. 
Regning: Multi oppgavebok s. 63 Rund av til nærmeste 10 og 100. 

Ukelekse Engelsk: Quest workbook s.34. Copy the correct word.  
Ukens engelske setning: You eat soup with a spoon. 
Gå gjerne inn på : https://www.gamestolearnenglish.com/  og øv på å lage 
og lese setninger på engelsk.  

Hei! 
 
Håper alle har hatt en fin uke og har fått gjort noe annet enn skolearbeid.  
 
Denne uka starter vi med et nytt tverrfaglig tema: “Kommunikasjon i koronatiden”. 
 
I perioden frem mot påske blir det gjennomført elevsamtaler, kartlegging. Etter påske blir det 
utviklingssamtaler. 
 
Minner om tilpasse mengde i lesing og regning når det er behov. 
 
 
 
Ha en fin uke! 
mvh alle på 3.trinn! 

https://www.gamestolearnenglish.com/


Timeplan  

 
Kontaktinformasjon 

 

 

 Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30-09.15 
 

Norsk 
Gj.gang av 
ukeplan og 
lekser. 
 
Introduksjon av 
tverrfaglig tema. 
Kommunikasjon i 
koronatid.  

Kunst og håndverk 
 
 
Ronja Røverdatter 
-prosjektet; 
Vi lager figurer til 
titteboksen i 
trolldeig, stoff, 
papp & papir. 
 

Matematikk 
Multi s.68 og 69 
Kan jeg? 
 

Norsk 
Evaluere 
samtalen med fru 
Jens Jensen. 
 
Vi lager spørsmål til 
“vårt” intervju. 
samarbeid og 
individuelt. 
 

Tur 
 
Hvor?  
Top Secret :-) 
 
Kle deg godt!! 
 
 
 
 

09.15-10.00 Norsk/ Bibliotek 
Vi bytter og låner 
nye bøker. 

Norsk 
Ipad 
 
Matemagisk 

10.15-11.15 Matematikk 
Multiplikasjon 
s. 111, 112 og 
113 
Oppgave 18-21 

KRLE/Norsk 
Islam 
Ibrahim og Ismail 
Gud ber Ibrahim 
om å ofre Ismail 
 
 

Norsk. 
 
Facetime med 
Fru Jens Jensen 
 
 
 
 

Norsk 
Tema Dobbel 
konsonant. 
 
 
 

Norsk/KRLE 
Oppsumering - Islam 
 
Quiz 
 
 

11.40-12.25 Matematikk 
Utforskende 
oppgaver 
Multi fra s.110 og 
utover 
 

Gym 
Bevegelighet og 
reaksjon 
Stafetter - terning, 
ball, kjegler ++ 
 
 

Musikk 
 
 
 

Matematikk 
 
Multi s.115 og 116 
Oppgave 24, 25, 
26, 27 og 28. 

KRLE 
Link 
Sinne 
 

12.35-13.25 Engelsk 
iPad 
 
https://www.game
stolearnenglish.co
m/  
Monster Phraser. 
have/has 
 

Norsk 
Forberede 
spørsmål til Fru 
Jens Jensen. 
. 

 
 

Matematikk 
Multi s.118 og 
119. Kan du 
dette? 
 
Ipad. Matemagisk 
 
 
 

Naturfag 
 
Hva vil vi 
undersøke? 
Vi skriver ned 
forslag til 
nysgjerrigper 
-prosjekt. 
 
 

13.25-13.55 Leksegruppe   Leksegruppe  

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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