
Navn:______________________ 

UKE:  16 og 17               UKEPLAN 3.KLASSE                                
Læringsmål   

Jeg kan/vet   

Norsk   Bruke nøkkelord/ ekspertord for gjenfortelle en fortelling. 

KRLE    At Buddhismen er en religion og samtale om hvordan Buddhister lever 

Engelsk    6 engelske navn på hobbyer 

Matematikk    Trekke fra med veksling og forklare hvordan jeg tenker 

Samfunnsfag    Gi eksempler på forskjellige forventninger jenter og gutter møter i hverdagen før og nå 

Naturfag  Forklare at luft er noe, selv om jeg ikke kan se det 

   

Timeplan uke   16.4-20.4              23.4-27.4 

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: Matematik  

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  
Skolens hjemmeside: www.minskole.no/botngardskole  
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Informasjon:   
Hei! 
Velkommen til humanitæraksjon på onsdag. Vi gleder oss til dere kommer. 3. klasse skal ha 
salg av pølse med brød, saft og bjørn i skogen. Vi skal ha quiz om kroppen og en gjettelek. 
 
I det siste har vi opplevd at bøker og lekser blir igjen hjemme. Mattebok og leselekse bør 
ligge i sekken de dagene vi har veiledet matematikk og norsk. Altså mandag og torsdag i 
norsk og onsdag i matematikk. Vi har matematikk på mandag og tirsdag også, så boka bør 
være i sekken dag også. 
  
 

 Lekser uke 16 og 17  
Leselekse    
hver dag   
    

Les heftet som ligger i leksemappa 

Les minst 15 min. hver dag.  

Når leseleksa leses flytende kan du velge egen bok. 

 

   

Norsk      Svar på spørsmål og gjør oppgaver som er i leseteksten. Skriv svarene i 
skriveboka 

   

   
Matematikk    
   

   
Gjør sidene 19,20,21,22 og 23    i grunntall 3b 

 

Ekstra: 123skole, matematikk oppgaver med subtraksjon. 

Engelsk    Øv på glosene: 
Hobbies- hobbier 
Football- fotball 
Computer- datamaskin 

Dance- danse 
I play- jeg spiller 
Collect- samle på 
Glosene skrives i gloseboka. Øves på til du kan de. 
   

  
 


