
Navn:_________________________ __   

UKE:  9 og 10              UKEPLAN 3.KLASSE                                
Læringsmål   

Jeg kan/vet   

Norsk   Lese, reflektere over og samtale om egne og andres tekster  
Skrive ord med sj- lyd 

KRLE   Kjenne igjen fortellingen om «skapelsen» som det står i  Bibelen  og fortelle 
hva Gud skapte på 7 dager  

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

dagligliv. 
 

Matematikk    Finne informasjon i tekster eller praktiske sammenhenger, velge regneart og 
grunngi valget.  

Naturfag   Beskrive i hovedtrekk hvordan menneskekroppen er bygd opp  

 

   

Timeplan uke   26.2. - 2.3                             5.3 – 9.3 

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: Matematik 

k  
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   
Naturfag  

   

   
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)   
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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  

Informasjon:   
Hei!   
Håper dere alle har hatt en fin vinterferie.  
Denne uken er det meldt kaldt vær, så da er det lurt å sende med godt med varme klær.  
Naturfag istedenfor samfunnsfag denne perioden. Mandag 26.2. får vi besøk av helsesøster 
som skal startet temaet om kroppen.  
I denne perioden skal vi ha lesebestilling som går på regnefortellinger. Oppgavene i seg selv 
er nødvendigvis ikke så vanskelige, men det å lese en tekst og forstå den er fokus her. Les 
lesebestillingen godt før oppgavene gjøres. Vi går igjennom det nøye på skolen før de skal 
jobbe med det hjemme. 
I tillegg kommer en helhetslesingstekst om kroppen som skal leses hver dag. 

Lekser uke 9 og 10 
Leselekse    
hver dag   
    

Les teksten i helhetslesingsheftet godt hver dag. 
 

   

Norsk     De som er på lesekurs forholder seg til de oppgavene som blir gitt der. 
Gjør de tre første oppgavene som står i helhetslesingshefte. 

   

   
Matematikk    
   

   
Gjør arkene med  regnefortellinger som ligger i mappa.  

Engelsk    Øv på å lese verset som ligger i mappa.  
(Bokstaven O og P)   

  
 

http://www.minskole.no/botngardskole

