
UKEPLAN FOR 3. TRINN – uke 24 
 

 

Ta kontakt hvis dere lurer på noe. tlf. 51670369 (kontoret/ Anne Reidun) 
Jeroen.Bastiaan.Mooijman@sandnes.kommune.no   siri.johanne.egeland@sandnes.kommune.no    

Siv-Elin.Sandanger@sandnes.kommune.no  

 

 

 Dette arbeider vi med på skolen Læringsmål og egenvurdering 
Norsk Repetisjon Skriving:   

Jeg skriver øveordene riktig.  

Jeg bruker alltid sammenhengende skrift. 

 

Lesing: 

Jeg øver på å lese leksene med intonasjon. 
 

 

Regning: 
Jeg forstår titallsystemet.  
Jeg kan gjøre om mellom ulike målingsenheter.  

Matte Titallsystemet og vekt 

Engelsk School’s out! 

Tema Land langt mot nord 

KRLE Islam 

 
Sosial kompetanse:  
Jeg følger skolens og gruppens regler. 

Lekser   
Ukelekse Øv på læringsmåla 

Øv på diktatorda. 
Øv på glosene 
 

Diktatord Ganske  hjelp  holdt  hvert  gjerne  hjem 

Gloser Buy = kjøpe   make= lage    need=trenger 

Til tirsdag  Matte: øve på gangetabellen. Bruk: http://www.matematikk.org/trinn1-
4/gangetesteren/ 1 – 10 (minst 10 minutter)  

 Lesebingo (se info bak på ukeplanen): les minst 15. minutt. Husk å få 
underskrift av en voksen. 

 Ta med Zeppelin lesebok, småbok og biblioteksbøker og evt andre bøker som 
hører til skolen. Det er på tide å rydde før ferien  (Ta kontakt dersom dere 
ikke har noe å lese hjemme i forbindelse med lesebingo, vi finner en 
ordning!) 
 

Til onsdag  Lesebingo (se info bak på ukeplanen): les minst 15. minutt. Husk å få 
underskrift av en voksen. 

 Engelsk: jobb 10 minutter på Explore sine nettsider. Øverom 3 kapittel 10 
(velg oppgave selv).   

 

Til torsdag   Lesebingo (se info bak på ukeplanen): les minst 15. minutt.  Husk å få 
underskrift av en voksen. 

 Chrome book: Fortell om noe du gleder deg til. Dokumentet kan få navnet 
‘Lekse uke 24’. 

 

Til fredag   Lesebingo (se info bak på ukeplanen): les minst 15. minutt. Husk å få 
underskrift av en voksen. 

 Matte: lekse på  https://www.mattemestern.no/ 
Det er 2 leksjoner, dere skal se videoene og gjør «prøv deg selv» oppgavene. 
Bruk maksimalt 20 – 25 min effektivt arbeidstid.  
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Informasjon                                                                                                                                                                    

 

 3b har svømming denne uken.  
 

 Det blir avslutning for 3.trinn tirsdag 19.juni. Det blir oppmøte på Alsvik kl 17.00 Elevene 
fikk med seg lapp hjem sist uke. Ta kontakt om dere trenger en ny lapp. 
 

 Info om lesebingo: Eleven får sette et kryss per 15.min lesing. Lesingen er valgfri, for 
eksempel; Zeppelin lesebok, småbok, biblioteksbøker, ark i lekseperm, bøker/ blader 
dere har hjemme etc. Det forventes at eleven har minst 4 kryss til fredag i uke 23, og til 
sammen 8 kryss innen fredag i uke 24. 

 
 

 Neste skoleår skal Dan Michelsen overta som kontaktlærer for 3B. Siri Johanne skal 
studere, men kommer fortsatt til å være noe på trinnet.  
Jeroen fortsetter som kontaktlærer for 3A. 
 
 
 

 
 
 
 

 Pålogging chromebook: 
Vanligvis holder det å logge inn med passordet. Det hender iblant at dere må bruke 
epostadressen.  

 
- Dersom det er google som krever dette, bruk: «brukernavn»@sandnesskolen.no 

eller 
- Dersom det er Sandnes kommune som krever dette, bruk: 

«brukernavn»@sandnes.kommune.no  
 
 

- Husk at du kan bruke ‘glosetyggeren’ på nettet for å øve på glosene. Link kan du finne på 
nettsiden til 3. trinn 

- Du kan bruke http://www.gruble.net/matte/gange til å øve på gangetabellen. 
- Du kan også bruke http://www.matematikk.org/trinn1-4/gangetesteren/ til å øve på 

gangetabellen. 
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