
Navn:______________________ 
UKE:  14 og 15                UKEPLAN 3.KLASSE                                
Læringsmål   

Jeg kan/vet   

Norsk   Hva et nøkkelord/ekspertord er og kan finne det i en tekst 

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

Engelsk    Fortelle om pancake day 

Matematikk    Trekke fra med og uten veksling 

Naturfag   Hva som skjer med maten etter at vi har spist 

   

Timeplan uke   3.4-6.4              9.4-13.4 

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! 
Da er vi tilbake etter en påske med et fantastisk vær. Håper dere alle har fått ladet 
batteriene, og er klare for en ny periode frem til sommeren. Det er vi! 
Elevene får utdelt ny matematikkbok denne uken. Denne boka skal det kun gjøres de leksene 
som står på ukeplana. Viktig at det ikke gjøres mer enn det som står der. 
Vi starter opp med utviklingssamtaler denne uka. Vi ser frem til hyggelige samtaler med dere 
foresatte og barna deres. 
18. april skal Botngård skole ha en humanitær aksjon på ettermiddagen. Hold av den dagen. 
Det kommer ut et skriv med mer informasjon. 
 

 
 

 Lekser uke 14 og 15  
Leselekse    
hver dag   
    

Se lesebestilling som ligger i leksemappa 

 

 

   

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

Gjør oppgavene som står i helhetslesingsheftet 

   

   
Matematikk    
   

   
Gjør side 11,12,13,14, og 15 i grunntall 3b 

Les eksemplene på side 9 og 10 

Boka blir delt ut på onsdag i veiledet matematikk 

Ekstra: 123skole, matematikk oppgaver med subtraksjon. 

Engelsk    Øv på glosene: 
Pancake – pannekake 
Race - løp 
Lemon – sitron 
Sugar – sukker 
Lot of- mye av 
Glosene skal leses, skrives og forstås 
   

  
 


