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Beskjeder:  

 

Fag:  Læringsmål: Neste år: 

Matte:  Jeg kan finne symmetriske figurer og finne symmmetrilinjer.  symmetri 

Norsk: Jeg kan finne svar i teksten. 
Jeg vet hva en forfatter er, og hvem som har skrevet boka jeg leser. 

Fortellinger 

Naturfag/ 
Samfunnsfag: 

Jeg vet hvordan fylkes- og kommuenvåpenet vårt ser ut. 
Jeg vet at Norge har 19 fylker.   

Verdensdeler - 
tidssoner 

KRLE Jeg kjenner til det kristne juleeveangeliet.  

Engelsk: Jeg kan si og forstå ordene: -dark –light –pale –bright( i forhold til 
farger. Eks: dark red. Jeg kan synge Twinkle twinkle little star. 

 

Sosialt: Jeg kommer stille inn i klasserommet.    

Musikk:   

LEKSE 
Mandag gjør 

du: 

Norsk: Øv deg muntlig på å kunne lage en setning til hvert av ukas ord:  vestlandet, sørlandet, østlandet, 

midt-Norge, nord- Norge 

Tirsdag gjør 

du: 
Norsk: Les i biblioteksboka di, eller lesemappa (Les i 15 minutter til sammen)  
Matte: Multi smart øving. Jobb 10 minutter. Husk kladdeark og konkreter.  Bruk god tid på å 
løse oppgavene.  

Onsdag gjør 

du: 
Norsk:Les i biblioteksboka di, eller lesemappa (Les i 15 minutter til sammen). 

Torsdag gjør 

du: 

Norsk:Les i biblioteksboka di, eller lesemappa (Les i 15 minutter til sammen). 
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Tusen takk for en flott juleavslutning. Det var flott å se så mange. 

Vi koste oss veldig, og elevene gjennomførte skuespillet med glans! 

 

 

Første skoledag etter jul er torsdag  3.januar. 
 

Fredag: 

Vi har avslutning fredag siste økt. Det er lov å ta med godterier for max 20 

kroner. Vi ser film og koser oss. 

 
 

Februar 2019: 

Grete Karin går av med pensjon 1. februar.  

 

 

 
Tips til gode nettsider:  

- regnemester.cdu.no (gode regnestrategier).  

- https://www.matematikk.org/trinn1-4/gangetesteren/ (Øve gange) 

- skole.salaby.no/3-4/matematikk  

- Multi nettoppgaver: http://podium.gyldendal.no/mno1-4 
- Nyttige nettsider:Skolens hjemmeside: www.minskole.no/wildsminne  

- Engelsk: Stairs: http://stairs1-4.cappelendamm.no/ 

 

 

God juleferie alle sammen !  

Takk for et fint halvår 

Med vennlig hilsen alle oss på 3.trinn.  
 

 

Klasseregler på Wilds Minne 

1. Følg de voksnes beskjeder 

2. Møt på tiden 

3. Rekk opp hånda 

4. Rydd opp 

5. Vær en venn 

 Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag Fredag 
 

1.økt 
08.30-10.00 

Samling 
Stasjoner 
Engelsk 
Matte 

Samling 
Arbeidsprogram 
 
Sy ferdig 

Samling 
Norsk 

Samling 
Stasjoner 
bibliotek 
Norsk 

Samling 
Norsk 
 

2.økt 
10.15-11.15 

Norsk 
Naturfag 
 

 Stasjoner 
Med matte 

KRLE 
Engelsk 

Naturfag  

3.økt 
12:00-13:15 
/13:00 

Musikk 
 

3a: Matte 
3b: Gym 

Stasjoner 
med matte 

3a: Gym 
3b: Matte 

Avslutning 
Godteri for 
20 kr 

Slutt:  13:15 Kl. 13:00 Kl.13:00 Kl.13:15 Kl.13.00 

Wilds Minne skole 

Læring og utvikling 

for alle. 

Du er dyktig og 

unik. 
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