
         VEKEPLAN 3.TRINN  

          ~ veke 51 ~ 

  

 

 

 

 

 

TIMEPLAN: 

Kl. måndag tysdag onsdag torsdag fredag 
8.15 – 9.45  Julegudsteneste 

3A og 3B 

    

9.45 – 10.00 Friminutt Friminutt Friminutt  Friminutt 

10.00 – 11.00  Julegudsteneste 

3C og 3D 

 Kroppsøving 3C  

11.00 – 11.15 Mat Mat Mat Mat Mat 

11.15 – 11.45 friminutt friminutt friminutt friminutt friminutt 

11.45 – 12.45 Kroppsøving 3B  Musikk Kroppsøving 3D  

12.45 – 12.55 Friminutt Slutt 12.45 Slutt 12.45 Slutt 12.45 Slutt 

12.00 
12.55 – 13.55 Kroppsøving 3A     

LEKSER:  

Til tysdag: 

 

Lese-/skrivelekse:  Gjer arket som ligg i svart diktatmappe. Les all tekst først 

og svar på spørsmåla med heile setningar. Spørsmåla finn du bak på sida. 

 

Til onsdag: Matematikk: Gjer ei side i matematikkboka “Regn og tegn”, eller jobb 15 

minutter i lekseheftet ditt.  

 

Til torsdag: Leselekse: Les leseleksa som ligg i Showbie under vekeplan. Les høgt for ein 

vaksen. Gjer spørsmåla på sidene munnleg, men du treng ikkje skriva noko. Hugs 

leksa ligg på Showbie veke 49. (fortsett frå førre veke.) 

 

Til fredag: Leselekse:  Les leseleksa som ligg i Showbie under vekeplan. Les høgt for ein 

vaksen. Gjer spørsmåla på sidene munnleg, men du treng ikkje skriva noko.  Hugs 

leksa ligg på Showbie veke 49. (fortsett frå førre veke.) 

 



 

Headsett: Minner om at det kan vera greitt at elevane har med 

headsett heimanfrå. Dei me har på skulen har dårleg kvalitet, 

og eigne headsett er med på å begrensa speiing av lus. 

17.12. Skulegudsteneste: A og B kl. 9.15, C og D kl.10.45.  

Pga julegudstenesta blir det ikkje symjing denne veka. 

       

19. 12. Tur til Bryne kino. Dersom vêret er brukbart, tek vi 

med oss maten og et på torget. Elevane treng berre den 

vanlege maten sin. Dette blir kjekt! 

20.12. Siste skuledag før juleferien: Denne dagen skal vi 

kose oss litt ekstra. Elevane har lov å ha med seg ei lita brus 

eller saft og kjeks eller julekaker. (Ikkje snop og chips). 

Elevane sluttar klokka 12 denne dagen. 

 

Då vil vi ønskje både små og store ei riktig god og velfortent 

juleferie!  

1.skuledag etter ferien er torsdag 2. januar. 

 

Med vennleg helsing dei vaksne på 3.trinn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melding til elev og heim:  

 


