
Navn:_________________________ __   

UKE:  11 og 12                UKEPLAN 3.KLASSE                                
Læringsmål   

Jeg kan/vet   

Norsk   Søke etter informasjon om kroppen og lage enkle tekster om deler av den 

KRLE    - fortelle om Adam og Eva og at de var de første menneskene på jorda 
 - fortelle hvorfor vi feirer påske 

Engelsk    Lese, forstå og skrive engelske ord og uttrykk knyttet til egne behov og 

dagligliv. 

Matematikk    Bruka forskjellige metoder for å regne ut svaret på pluss, minus og 
gangestykker  

Naturfag   Beskrive i hovedtrekk hvordan menneskekroppen er bygd opp 

   

Timeplan uke   12.3-16.3              19.3-23.3 

Tidspunkt   Økt   Mandag    Tirsdag   Onsdag    Torsdag    Fredag    

8.50-10.40   
   

   
   
   

   
   

1   
2   
   

Arbeidstime   
Olweus   

   
Svømming  

   
Veiledet 

matematikk  

   
Måne: Krle  
Sol: gym   

   

  
   

Uteskole  

   
   
   

   
   

3   
4   

   
Sol: Matematikk   

Måne: Engelsk  

  
Måne: Matematikk  

Sol: Engelsk  

   
Veiledet norsk    

   

10.40-
11.45   

   Mat/friminutt   Mat/friminutt   Mat/friminutt   Mat/ friminutt   Mat/friminutt   

    
11.45-
13.15   

5        
Veiledet norsk  

   

           Lesekvart   
Samfunnsfag   

   

   
Engelsk    

Naturfag    
   

 Måne: gym  
  Sol: Krle 

  
K/H   6   

7   Arbeidstime i 
flere fag   

   
   

God helg!   13.15-
13.30   

       friminutt             friminutt     friminutt   

13.30-
14.30   

8   Veiledet norsk    
   

Musikk   
Bibliotek   

Veiledet norsk    

9   

Slutt      14.30   12.45   14.30   14.30   12.45   

   
Våre mailadresser:   
cecilie.kothe-naess@fosenskole.no , tlf: 19123041940037 (meldingsbok)   
Marianne.Schanke@fosenskole.no ,tlf: 19123041940062 (meldingsbok)    
torunn.risver@fosenskole.no : tlf: 19123041940056 (meldingsbok)   
 
 
NB! NB! NB!  
Vi har blitt enige om at dere kan sende alle kontaktlærer meldinger om fravær og annet. 
Da slipper dere å tenke over når noen har fri. Lag ei gruppe med alle numrene våre  

mailto:cecilie.kothe-naess@fosenskole.no
mailto:Marianne.Schanke@fosenskole.no
mailto:torunn.risver@fosenskole.no
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfnerG7t_YAhVjP5oKHeWBDmkQjRx6BAgAEAY&url=http://www.bloomingfoundation.org/about_us.php&psig=AOvVaw0yoi4bE8KhbrRxRhTlGDKH&ust=1516308245715332


Skolens hjemmeside: www.minskole.no/botngardskole  

Informasjon:   
I det siste har vi fått tilbakemeldinger fra vikarer som har vært inne på trinnet, at det er mye 
uro når noen av de faste voksne ikke er tilstede. Enkelte elever tror at da er det lov til å gjøre 
hva som helst. Vi har snakket med gruppene om hvordan vi forventer at de skal være når vi 
er borte. Det er fint hvis dere hjemme gjør det samme. Spør gjerne hvordan de er når det er 
vikarer i klassen.  
I uke 10 gjennomførte vi elevsamtaler der vi tok utgangspunkt i samarbeidsavtalen vi skrev 
under på i forrige utviklingssamtale.  
Minner om planleggingsdag onsdag 14.mars for oss lærere. Elevene fri. 
De to siste ukene før påskeferien vil vi i tillegg til påskeaktiviteter gjennomføre 
kartleggingsprøver i flere fag. Dere vil få tilbakemeldinger på utviklingssamtalene som vi 
gjennomfører etter påske.   
Torsdag 15. Mars skal vi ha skidag på litj-Gjølga. Været ser bra ut så da satser vi på å få 
gjennomført denne gangen. 
Onsdag 21. Mars skal vi ha påskelunsj. Vi sender ut påleggsliste neste uke.  
 
    

Lekser uke 11 og 12  
Leselekse    
hver dag   
    

Se lesebestilling som ligger i leksemappa 

 

 

   

Norsk       De som er på lesekurs forholder seg til de oppgavene som blir gitt der 

Lag et tankekart om enten skjelettet, musklene eller mage/tarm (ut i fra 

leseleksene vi har hatt og har). Skriv i skriveboka di 

Kan: lag et tankekart på ipad/pc og send til oss på mail. 

   

   
Matematikk    
   

   
Gjør de sidene som er satt ring rundt  (er for begge ukene)    

Engelsk    Øv på å lese verset som ligger i mappa.  
   

  
 

http://www.minskole.no/botngardskole

