
 

ARBEIDSPLAN  Karuss skole – tlf. 38 06 45 00/ 90918073  
 

 

Kontaktlærere: Christina Nyvoll tlf. 98077828 
                        Tonje Åreskjold Grødum tlf. 40843984 
 
Mail: Christina.nyvoll@kristiansand.kommune.no 
         Tonje.areskjold.grodum@kristiansand.kommune.no 
 
Tlf. til arbeidsrom for lærerne på 1.-4. trinn: 90 91 95 12 

3. trinn Uke 19 06.05 – 10.05 
SOSIALT MÅL: 
 Jeg klarer å følge med i 

undervisning selv om vi ikke 
har lyttekrok lenger. 

INFORMASJON  
 

● Mandag blir det tur. Vi skal prøve å lage seljefløyte. Ha på tøy etter 
været. 

● Vi får ny jente i klasse fra høsten av. Hun heter Emma Louise og vil 
komme på besøk på fredag denne uken. Vi gleder oss til å bli kjent 
med henne. 

● Vi begynner på tema “Byen vår”. Da skal vi lære om Kristiansand nå 
og før. Temaet kombinerer vi med 17. mai temaet. Det blir gøy! 

● Christina har førsteklassing hjemme og skal ikke gå i 17. mai tog. Fint 
hvis to av dere foreldre kan gå sammen med meg (Tonje). Første mann til mølla! 

● Torsdag skal Vågsbygd skolemusikk ha konsert for oss. 
● Vi begynner med svømming i uke 20, og vil ha svømming hver uke frem til sommerferien.  

 
 

TID MANDAG 
 

TIRSDAG 
 

ONSDAG 
 

TORSDAG 
 

FREDAG 
 

Start 
08.30  
 
 
 
 
 

Morgensamling 
--------------------- 

 
Tur 

 

 

Morgensamling 
--------------------- 

 
Tredeling 

 

 
 

Morgensamling 
--------------------- 
 

Matte 
 
 
 

Morgensamling 
------------------- 

 
Gym 

Morgensamling 
--------------------- 

 
Kunst 

 og håndverk 
 
 

Spiser 
kl.10.30 

 
Krle 

 
Matte 

Norsk/ matte 

Friminutt 
Kl. 11.00 

    
 

 

4. time 
11.40-12.25 
 

 
Bibliotek/Matte 

 
Engelsk 

 
Norsk 

 
Norsk 

 
Kl. 12.00 

Skolemusikk 
 
 

Ingen utenfor 
Avslutning av 

uka 
5. time 
12.25-13.10 

 
 

 
Samfunnsfag 

 
Samfunnsfag 

Ferdig kl 12.45 
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Arbeidsplan 
3. trinn - Uke 19 

 
Fag Mål  Jobber med 
Norsk 

 

Jeg kan skrive dikt. 
 
Jeg kan lese dikt 
høyt. 
 
 

 Zeppelin språkbok 3  
Zeppelin lesebok 3  
Zeppelin tavleressurs 
Skrivebok/ Oppgaveark 
I-Pad  
  

Matte 

 

Jeg kan bruke brøk til 
å beskrive andel av 
en mengde. 
 
Jeg kan uttrykke 
enkle brøker med 
symboler. 

 Multi 3b kapittel 13: Brøk 
 
Multi tavleressurs  
Multi smart øving 
Salaby 
Dagens tall 
Oppgaveark 

Engelsk 

 

Jeg kan finne likheter 
mellom ord og uttrykk 
på engelsk og på 
norsk. 
 
Jeg øver på he/she 
likes/doesen`t like. 

 Salaby - engelsk 
Quest textbook s. 58 - 59 
Quest workbook s. 46. 
Quest tavleressurs 
 
team-lag, fan-tilhenger, saw them play-så dem spille,  
once-en gang, was-var, great-stort, devils-djevler 
 

Begreper 
 

Jeg kan forklare ukas 
ord og begreper. 

 Ukas ord og begreper: 
Samfunn: kommune, kommunevåpen  
Matematikk: Brøk, brøkstrek 

Samfunn Jeg vet at vår 
kommune heter 
Kristiansand og ligger 
på sørlandet. 
 

 Cumulus s. 91- 93. 
Ressursperm Kristiansands historie 
Oppgaveark 
Film 
Nettside: hvideseil.no,  

 
 

 

 Lekser 

Norsk/ samfunnsfag Matte Engelsk 
TIL TORSDAG 

Zeppelin lesebok s. 109 og 110. 
Les godt på diktene. 
 
Zeppelin språkbok s. 131. 
Les godt på siden og gjør 
oppgave 2a. 
 
Gjør arket i leksepermen. 

Gjør arket i leksepermen. 
 
 
Bruk gjerne Multi smart øving, 
Multi nettoppgaver eller Radius 
regnemester. 

Quest s. 58 - 59. Les og 
oversett teksten sammen med 
en voksen. 
 
Quest workbook s. 46.  
 
Øv på glosene som står på 
arbeidsplanen (+ egen 
glosebok) 

 


