
 

FAG TEMA LÆRINGSMÅL 

Norsk Tastaturbruk Jeg kan skrive digitale tekster. 

Matematikk Måling av vekt Jeg vet at vi bruker forkortelsene g for gram og kg for kilo. 

Engelsk Clothes What are you wearing? I’m wearing a/an…… 

Sosialt Jeg sier fine ting til mine klassekamerater. 

POST INFORMASJON 

Kontaktlærer: Rita 

Stensen Bethuelsen  

Rita.stensen.bethuelse

n@stavangerskolen.no 

 

Gausel skole:               

51 81 43 20 

Arbeidsrom 3.trinn:  
51 81 43 33 

 

Kontaktlærertid: 
Fredager, 12.45-13.45  

 

Faglærere:    

Karin: gym, 

samfunnsfag og 

naturfag 

Brynjar: musikk 

Ann Kristin Berge: 

engelsk 

 
 
Studenter: De neste ukene vil klassen få inn praksisstudenter fra UiS. Dette blir veldig 
spennende, og vi gleder oss.  
 
 

Diktat: Mange glemmer å rette opp i eventuelle ord som er feil, vennligst ta en 
ekstra sjekk på det. Husk underskrift.  
  
Øvrige lekser: Det er veldig kjekt å se at så mange prøver seg på utfordringsleksene i 
matte, og noen prøvde seg også på ekstraoppgaven i norsk. Veldig kjekt. Alle må tilpasse 
slik at det passer til sitt barn. Husk å lese 20 minutt hver dag. Det er stor sammenheng 
med lesehastighet og forståelse, og det å øve hver dag, heller enn å ta skippertak. Få til 
gode rutiner på dette. 
 
Skiftetøy: Husk å fylle på med skiftetøy. Noen mangler en del.  
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LEKSER Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

NORSK Lese Les s. 46 i 
Zeppelin lesebok 

Les s. 47 i Zeppelin 
lesebok 

Les s. 48 i 
Zeppelin 
lesebok 

Les s. 49 i 
Zeppelin lesebok   

Skrive Skriftlig: Oppgave 3 s. 49. Ekstra om du vil: oppgave 4. 

Diktat (til fredag): LES – DEKK – SKRIV (LDS) 

B for blod.  

J for jorda. 

MATEMATIKK 

 

Lekseark i lekseperm.  

Utfordringsark. 

ENGELSK Engelsklekser ligger på Google classroom.  

(Oppgaver og annet som ligger der fra før er ting elevene har gjort i 

timene, men skal ryddes bort etter hvert). 

HUSK 

 

• Husk å fylle på med skiftetøy. Merk alt       

• Husk å sjekke at blyanter er spisset og klare til bruk hver dag og hold 
postpermen ryddig. 

• Husk oppladet Chromebook.  

 
 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.15-
09.15 

Matematikk Norsk FAL (fysisk aktiv 
læring)  

Norsk  Samfunnsfag 

09.15-
09.35 

Friminutt 

09.35-
10.35 

Norsk  Kroppsøving KRLE Norsk  Naturfag 

10.35-
10.55 

Spising 

10.55-
11.25 

Friminutt 

11.25-
12.25 

Engelsk Matematikk Norsk Matematikk KRLE  

12.25-
12.45 

Friminutt 

12.45-
13.45 

KuH/Musikk Musikk/KuH Norsk Matte/KuH 
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