
 

 

Fag Læringsmål/tema 

Norsk Jeg kan skrive noen lureord med o for å. 

Matte Jeg kan den distributive loven for multiplikasjon. 

Engelsk Jeg kan ukens øveord. Jeg kan forstå, si og skrive ord for rom og utstyr i 
huset 

Natur & Samfunn Jeg vet hva en forsker gjør. 

Sosial kompetanse Mot - Jeg har mot til å ta sjanser 

 

Informasjon til hjemmet: 
Ved sykdom: Send en SMS til trinntelefonen før 
kl 08.00. Husk også å informere SFO. 
 
Uteskole: På onsdag har vi uteskole. Sjekk 
værmeldingen, og ta med gode og varme klær og 
sko tilpasset været. 

Det mørkt om morgenen, husk refleks.  

Sjekk at pennalet inneholder blyant og visk. 

 
Skolemelk: Dersom dere har bestilt skolemelk 
for et ½ år (høstsemesteret) er det på tide å 
fornye melkebestillingen på www.skolemelk.no.  
 
 
Ordenselever uke 2: Adora og Runar 

Epost: 
ingvar.ims@sandnes.kommune.no 
oddny.charlotte.nesse@sandnes.kommune.no 
 
Trinntlf.: 480 09 408 
 
Skolens nettside: 
www.minskole.no/hommersåk 
 
Fau-representant: Ben Rosland 
Klassekontakter: Theresa Cranner & Jeanette 
Ljosdal 
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Norske øveord / setninger: 
Onkel strikker votter. 
Jeg har fått nok torsk. 
Nå er klokken tolv. 

Engelske øveord / setninger: 
House - hus                   Kitchen - kjøkken 
 
Living room - stue        Bedroom - soverom  

 
Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 
Norsk: 
Zeppelin lesebok, 
les side 62. Husk les 
til du leser leksen 
flytende. 
 
Sett strek mellom 
ordene i ordlenken 
under og skriv dem i 
riktig i lekseboken 
din: 
jobboftenorskgård 
elvhjelptinghund 
osstilparkkanin 

Norsk: 
Zeppelin lesebok, side 
63. 
Husk les til du leser 
leksen flytende. 
Svar på spørsmålene fra 
teksten: 
-Hvor lenge har Man og 
familien bodd i Norge? 
-Hva var inne i de røde 
konvoluttene? 
-Hva betyr gull? 
Svar med hele setninger. 

Norsk:  
Skriv øvesetningene så fint 
du kan inn i lekseboken 
din 

Målsjekk: 
Se nøye gjennom 
målene med en 
voksen.  
Har du nådd alle? 

Matte 
Oppgavehefte 3a: 
oppg. 81 
 

Matte: 
Velg 3 ganger (eks 
3-gangen, 6-gangen og 
9-gangen) du føler du 
må øve på. Skriv dem 
ned i lekseboken, og 
pugg sammen med en 
voksen 
 
Kan: 
Oppgavehefte 3a oppg. 
84 

Matte 
Oppgavehefte 3a: oppg. 
91 

 
 

Engelsk: 
Øv godt på å uttale 
og oversette de 
engelske øveordene. 
Få hjelp av en voksen 
til uttale 
 

Engelsk: 
Skriv de engelske 
øveordene i lekseboken 
din så fint du kan. 
Oversett setningene til 
norsk 
 

Naturfag: 
Gaia.Les side 69 og 70. 
Husk les til du leser leksen 
flytende.Svar på 
spørsmålene: 
1. Hva gjør en forsker? 
2. Hva var det Gro forsket 
på da hun gikk i 3. klasse? 
3. Hva kunne du tenkt deg 
å forske på? 
Svar med hele setninger.  
 
 

 

 
  


