
UKEPLAN FOR 3. TRINN – uke 25 
 

 

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 kan addere med flersifret tall.  
Jeg kan finne riktig tall i tallfølgen.  

Matte Addisjon og tallfølger 

Engelsk School’s out! 

Tema Repetisjon 

KRLE Islam 

 
Sosial kompetanse:  
Jeg følger skolens og gruppens regler. 

Lekser   
Til tirsdag  Tirsdag er det idrettsdag for hele skolen. Elevene trenger kun mat og drikke 

og klær som er gode å bevege seg i. Husk drikkeflaske! 
 Matte: øve på gangetabellen. Bruk: http://www.matematikk.org/trinn1-

4/gangetesteren/ 1 – 10 (minst 10 minutter)  
 
 

Til onsdag  Les 15 min. i en bok du har hjemme. Du kan fortsette å bruke lesebingo om 
du ønsker  
 

Til torsdag   Les 15 min. i en bok du har hjemme. Du kan fortsette å bruke lesebingo om 
du ønsker  

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

Til fredag   Elevene slutter kl 11.00, SFO for påmeldte.  
Elevene kan ha med seg ½ l brus, kjeks eller chips som kos denne dagen. 
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Informasjon                                                                                                                                                                    

 

 3a har svømming denne uken.  
 

 Husk avslutning for 3.trinn tirsdag 19.juni. Det blir oppmøte på Alsvik kl 17.00  
                           Det blir ikke grilling siden grillplassen er opptatt. Så alle må ta med annen mat de kan     
                           spise. Klassekontaktene tar med litt bakst. Gi også beskjed hvis det er flere som     
                           trenger skyss. Monica mob: 48999087 eller Facebook.  
                                    Hilsen klassekontaktene. 

 
 

 Vi prøver å rydde garderoben i løpet av uka. Det kan være lurt at dere foreldre tar en tur 
innom også, det ligger store mengder umerkede klær som vil bli gitt videre til Fretex 
dersom ingen gjør krav på dem. 

 

 Første skoledag etter ferien blir 20. august. 
 
 
 

 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  
 

Tips til ferien 

Vi ønsker å formidle at den faglige overgangen fra 3. trinn til 4. trinn er forholdsvis stor. Dette betyr at 

det blir satt større krav til automatiserte kunnskaper hos elevene. Disse kunnskapene består i hovedsak 

av: gangetabellen og leseflyt.  

 

Derfor oppfordrer vi sterkt til å opprettholde og utvikle nettopp de ferdighetene. Bruk litt tid i ferien på å 

automatisere gangetabellen (dette kan gjøres på en uformell måte ved å ta noen raske pop-quiz med 

eleven med jevne mellomrom). Ta gjerne i bruk ressurser på nett og «spill» som dere finner.  

 

I forbindelse med lesing oppfordrer vi dere til å blant annet melde dere på sommerles. Det er et 

motiverende tiltak med belønning. Finn gjerne også andre motiverende tiltak som fanger eleven! 
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