
 

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 21 20.05 – 24.05 
SOSIALT MÅL: 
 Jeg gjør mitt beste for at alle 

skal få en god opplevelse i 
svømmehallen. 

INFORMASJON  
 

● Denne uken skal vi ha svømming torsdag og 
fredag. Fredag begynner svømmingen 
kl.08.30 i svømmehallen. Vi går samlet ned 
til svømmehallen fra skolen kl 08.15. 

● Etter svømming skal vi rett til skolen å synge 
for de nye førsteklassingene. Det kan være 
lurt å ha med noe frukt eller litt ekstra niste i 
svømmebagen som kan spises på vi opp til 
skolen. Vi er faddere for de nye 
førsteklassingene. 

● Onsdag 22. mai skal SFO ha vårkveld. Da legges alt av gjenglemt tøy ut. Ta en tur innom hvis 
du mangler noe. Det blir fjernet i etterkant.  

● Det nærmer seg aksjonsuka. I år blir aksjonskvelden onsdag 5. juni, hold av datoen!  
 

 
TID MANDAG 

 
TIRSDAG 

 
ONSDAG 

 
TORSDAG 

 
FREDAG 

 
Start 
08.30  
 
 
 
 
 

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

 
Norsk 

 

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

 
Tredeling 

 

 
 

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

Matte 
 

 

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

 
Matte 

Møt på skolen 
kl. 08.15. 

 
Svømming 

 
Spiser 
kl.10.30 

 
Samfunn 

 
Samfunnsfag 

 
Svømming 

Vi er sammen 
med nye 

 1. klasse. 
Friminutt 
Kl. 11.00 

    
 

 

4. time 
11.40-12.25 
 

 
Bibliotek/Matte 

 
Engelsk 

 
Norsk 

 
 

 
Norsk 

Avslutning av 
uka. 

5. time 
12.25-13.10 

  
Samfunnsfag 

 
Engelsk 
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Arbeidsplan 
3. trinn - Uke 21 

 
Fag Mål  Jobber med 
Norsk 

 

Jeg vet hvordan jeg 
skrive et postkort og 
brev. 
 
Vi øver på 
konsonantopphopning. 

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

Matte 

 

 
 
Jeg kan veksle mellom 
enere og tiere og 
mellom tiere og 
hundrere. 

 Multi 3b kapittel 15: Regning 
 
Multi tavleressurs  
Multi smart øving 
Salaby 
Dagens tall 
Oppgaveark 

Engelsk 

 

Jeg kan lese, forstå og 
skrive enkle setninger 
på engelsk. 
 
Jeg kan finne vanlige 
enkle antonymer. 

 Salaby - engelsk 
Quest textbook s. 60 - 63 
Quest workbook s. 47 + 49. 
Quest tavleressurs 
 
tortoise-skilpadde, fast-rask, slow-treg, beat-slå, lose-tape, 
have a race-løpe om kapp, cheered-heiet. 

Begreper 
 

Jeg kan forklare ukas 
ord og begreper. 

 Ukas ord og begreper: 
Samfunn: turistattraksjon, brev, postkort 

Samfunn Jeg vet om minst to 
turistattraksjoner i 
Kristiansand. 

 Ressursperm Kristiansands historie 
Oppgaveark 
Film 
Salaby 
Nettside: hvideseil.no,  

 
 

 

 Lekser   

Norsk/ samfunnsfag Matte Engelsk 
TIL TORSDAG 

Vi jobber i “Krestiansandsboga” 
● Skriv inn 5 gatenavn i 

kvadraturen 
● Skriv et postkort fra 

Kristiansand 
● Les om det du kan finne 

på i Kristiansand. 
● Les Kjuttavitser. 
● Les godt på 5 regler. 

 

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

Quest s. 60-61. Les og oversett 
teksten sammen med en 
voksen. 
 
Quest workbook s. 47.  
 
Øv på glosene som står på 
arbeidsplanen (+ egen 
glosebok) 

 


