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Tema: Bærekraftig utvikling

Kontaktlærer: erna.abotnes@stavangerskolen.no
Mob.: 41447664
Erna jobber 80% dette året, og er borte fredag.

Faglæreransvar i engelsk, K&H:
margrete.skjervheim.kvandal@stavangerskolen.no
Margrete underviser i klassen hver fredag.

Fagansvarlig i gymnastikk og svømming:
Thor-Jørgen Skjelbred:
Thor-Jorgen.Skjelbred@stavangerskolen.no

Vikarlærer: Vegard Meling Nesse
Vegar er inne i klassen 5 timer per uke.

Miljøarbeider: susanne.dullum@stavangerskolen.no

Skoleassistent:
daniel.sletthaug@stavanger.kommune.no

Klasse:
3A

Uke:
15/21

Buøy skole, telefon 51913770
www.minskole.no/buoy
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INFORMASJON

● Minner om utviklingssamtalene som finner sted denne og neste uke. Møtene blir digitale, og har en varighet på 20 minutter. Ta kontakt snarest

dersom tiden dere har fått ikke passer. Lenke er sendt til elevens e-postadresse, jeg ringer dere opp så snart jeg er klar.

● Ingvil er fortsatt sykemeldt og ute av klassen. Inntil videre overtar Erna og Margrete hennes undervisningstimer. Vegard er i klassen 5 timer per

uke, i tillegg styrker Daniel og Susanne på trinnet hver dag.

Min oppgave som kontaktlærer f.o.m. januar 2021 har i første rekke vært å jobbe med læringsmiljøet, det sosiale klimaet og relasjonene

i klassen. I tillegg har vi brukt mye tid på å etablere struktur og rutiner som skal fremme stabilitet, trygghet, forutsigbarhet, samt

forsterke prososial atferd, gi elevene gode arbeidsvaner og skape ro i klasserommet. Det har vært viktig å få et grundig overblikk m.h.t.

elevenes faglige kompetanse og behov for støtte/tilrettelegging. Samlet sett har dette vært/er dette et tidkrevende arbeid, som nok til

tider kan oppleves kjedelig for enkelte elever. Klassen har ikke vært klar for frie oppgaver og spenstige undervisningsopplegg i denne

perioden, men i stedet hatt behov for faste rutiner, struktur, tydelige krav og forventninger.

● Helsesykepleier skal f.o.m. denne uken veie/måle elevene, oppstart onsdag etter svømming.

● Vi skal lage kompost på flaske. Elevene får med seg en ferdig kappet flaske hjem, der skal de fylle den med bioavfall (mat eller planterester),

for så å ta den med tilbake til skolen. På skolen setter vi flasken sammen, og følger utviklingen. Kompost på ei flaske

● Denne uken starter vi opp med temaet Norge i krig. Dette kan bli et tøft tem for enkelte elever, og vi vil derfor varsomme når vi formidler. Jeg

håper dere kan bruke litt tid på å prate sammen hjemme også. Vi skal snakke om okkupasjon, frigjøring og barn under i Norge under 2.

verdenskrig.

KARTLEGGING: Vi har nå gjennomført Udirs kartlegginger i lesing og regning;

Prøvene er laget for å finne elever som trenger ekstra oppfølging og tilrettelegging i den grunnleggende opplæringen. Resultatene fra prøvene gir bare
informasjon om elever som er rundt eller under en definert bekymringsgrense. Foreldre til elever som trenger ekstra oppfølging skal få tilbakemelding om
resultatene fra kartleggingsprøven. De skal også få informasjon om hvilke tiltak skolen velger å bruke for å følge opp eleven videre.

Hva måler prøvene i regning? Kartleggingsprøvene i regning på 1., 2. og 3. trinn måler elevenes begrepsforståelse og regneferdigheter. Prøvene
inneholder oppgaver innenfor fire temaer: tallrekka og tallinja, regneferdigheter, telleferdigheter og tallbegrep.

Hva måler prøvene i lesing? Kartleggingsprøvene i lesing på 1., 2. og 3. trinn måler ferdigheter som danner grunnlaget for god leseutvikling. Prøvene viser
progresjonen i utviklingen av leseferdighet; fra språklig bevissthet, via bokstavkunnskap og ordlesing, til å lese ulike typer tekster med sammenheng og
forståelse.

Mvh

Erna

https://www.nysgjerrigper.no/eksperimenter/lag-kompost-i-ei-flaske/


Invitasjon til utviklingssamtaler i Teams, uke 15-16, 3A
Velkommen til samtale i Meet. Eleven skal delta i samtalen. Dersom tiden du/dere har fått ikke passer, ber jeg om tilbakemelding så snart som
mulig.
Det er satt av 20 minutter per samtale. Lenke/invitasjon er sendt til elevens mailadresse, jeg ringer dere opp så snart jeg er klar.

Navn Tidspunkt

Pernille Mandag, 12.04. kl. 13.30

Henrik Mandag, 12.04. kl. 14.00

Tuva G. E. Mandag, 12.04. kl. 14.30

Erica Mandag, 12.04. kl. 15.00

Ida Mandag, 12.04. kl. 15.30

Liam Onsdag, 14.04. kl. 13.30

Julian Elias Onsdag, 14.04. kl. 14.00

Leander Onsdag, 14.04. kl. 14.30

Åpen

Imre Onsdag, 14.04. kl. 15.30

Riham Onsdag, 14.04. kl. 16.00

Tuva B. E. Onsdag, 21.04. kl. 13.30

Ludvig Onsdag, 21.04. kl. 14.00



Olivia Onsdag, 21.04. kl. 14.30

Daniel Onsdag, 21.04. kl. 15.00

Fag mål Fag mål

Norsk Elevene skal:

Kompetansemål etter 4. trinn - Læreplan i norsk ...

- Udir

https://www.udir.no/lk20/nor01-06/kompetansema

al-og-vurdering/kv109?lang=nob&GrunnleggendeFer

digheter=true.

- lese tekster med flyt og forståelse og bruke

lesestrategier målrettet for å lære

- utforske og formidle tekster gjennom

samtale, skriving, lek, bevegelse og andre

kreative uttrykk

- skrive tekster med funksjonell håndskrift

og med tastatur

- bruke fagspråk om setningsoppbygning og

bøying av verb, substantiv og adjektiv i

samtaler om språk og om egne og andres

tekster

- ha mellomrom mellom ord, og bruke stor

bokstav og punktum i setninger og tekster

Samfunnsfag,

naturfag og tema

Elevene skal kunne:

● utforske og presentere samfunnsfaglege spørsmål,

søkje etter informasjon i ulike kjelder og vurdere

kor nyttig informasjonen er til å belyse spørsmåla

● utforske og gi døme på nokre sider ved berekraftig

utvikling

●
Elevane skal kunne undre seg over, reflektere omkring og

vurdere korleis kunnskap om samfunn før og no blir til.

Elevane skal få vere nysgjerrige og aktivt

kunnskapssøkjande og -skapande åleine og saman med

andre både i og utanfor klasserommet. I tillegg skal

elevane kunne innhente og bruke informasjon frå ulike

typar historiske, geografiske og samfunnskunnskaplege

kjelder for å kaste lys over forhold i ulike samfunn, til

ulike tider, og i sitt eige liv. Dei skal òg kunne vurdere

kritisk om kjeldene er pålitelege og relevante.

Elevane skal forstå samanhengar mellom geografiske,

historiske og notidige forhold og korleis desse forholda

kvar for seg og saman har påverka og påverkar menneske

og samfunn. Elevane skal få innsikt i den gjensidige

påverknaden mellom natur og samfunn. Dei skal sjå korleis

utviklinga i fortida var prega av både brot og kontinuitet

og kva som bidrog til endringar, samt utvikle historisk

empati. Elevane skal analysere korleis makt og

maktrelasjonar har verka og verkar inn på ulike forhold i

samfunnet. Dei skal vurdere kunnskap, hendingar og

https://www.udir.no/lk20/nor01-06/kompetansemaal-og-vurdering/kv109?lang=nob&GrunnleggendeFerdigheter=true
https://www.udir.no/lk20/nor01-06/kompetansemaal-og-vurdering/kv109?lang=nob&GrunnleggendeFerdigheter=true
https://www.udir.no/lk20/nor01-06/kompetansemaal-og-vurdering/kv109?lang=nob&GrunnleggendeFerdigheter=true.
https://www.udir.no/lk20/nor01-06/kompetansemaal-og-vurdering/kv109?lang=nob&GrunnleggendeFerdigheter=true.
https://www.udir.no/lk20/nor01-06/kompetansemaal-og-vurdering/kv109?lang=nob&GrunnleggendeFerdigheter=true.


fenomen frå ulike perspektiv og reflektere over kvifor

menneska har gjort og gjer ulike val.

Matematikk Elevene skal: Kompetansemål etter 3. trinn -

Læreplan i matematikk 1.–10. trinn (MAT01-05)

https://www.udir.no/lk20/mat01-05/kompetansema

al-og-vurdering/kv22?lang=nob

● kjenne til og forstå plassverdisystemet

● utvikle og bruke formålstenlege strategiar

for subtraksjon i praktiske situasjonar

● utforske og forklare samanhengar mellom

addisjon og subtraksjon og bruke det i

hovudrekning og problemløysing

● utforske multiplikasjon ved teljing

● eksperimentere med multiplikasjon og

divisjon i kvardagssituasjonar

● representere multiplikasjon på ulike måtar

og omsetje mellom dei ulike

representasjonane

● bruke kommutative, assosiative og

distributive eigenskapar til å utforske

og beskrive strategiar i multiplikasjon

● beskrive likskap og ulikskap i samanlikning av

storleikar, mengder, uttrykk og tal og bruke

likskaps- og ulikskapsteikn

KRLE

Trosfrihet

Elevene skal:

● samarbeide med andre i filosofisk samtale

● identifisere og reflektere over etiske

spørsmål

● sette seg inn i og formidle egne og andres

tanker, følelser og erfaringer

● samtale om hva menneskeverd, respekt og

toleranse betyr og hva det innebærer for

hvordan vi lever sammen

● utforske og samtale om etiske sider ved

menneskers levesett og ressursbruk

Engelsk Elevene skal:

●
Sosial

kompetanse:

- https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/

- Jeg kjenner og jobber for å ta i bruk

egenskapene: mot, ansvarsbevissthet,

tålmodighet, omsorg, selvkontroll, samarbeid,

utholdenhet, respekt og takknemlighet;

- Jeg respekterer at vi er ulike og har ulike

meninger

- Jeg møter og behandler voksne og medelever

med respekt, og snakker høflig og

respektfullt til andre

- Jeg tar vare på tingene rundt meg

https://www.udir.no/lk20/mat01-05/kompetansemaal-og-vurdering/kv22?lang=nob&Kjerneelementer=true
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https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/


Timeplan

Tiden på skolen Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

08.15-09.00

Fag

NORSK

Fag

NORSK

Fag

SVØMMING

Fag

NORSK

Fag

DIKTAT/KRLE

Vikar

09.00-09.45

Fag

NORSK

Fag

NORSK

Fag

SVØMMING

Fag

MATTE

Fag

ENGELSK

Vikar

09.45-10.00 Friminutt

10.00-10.45

Fag

MATTE

Fag

MUSIKK

Vikar

Fag

SVØMMING

Fag

MATTE

Fag

ENGELSK

Vikar

10.45-11.30 Spisetid og storefri

11.30-12.15

Fag

MATTE

Fag

SAMFUNN

Vikar

Fag

MATTE

Fag

GYM

Fag

K/H

Vikar

12.15- 13.00 Fag

SAMFUNN

Vikar

Fag

KRLE

Vikar

Fag

ELEVENS VALG

Vikar

Fag

SAMF./NAT.

Vikar

Fag

K/H

Vikar



Lekseplan uke 15

Lekser Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag

Uke 15

20-30 min.

per dag.

Engelsk

Ukelekse:

Vi jobber med det samme lesestykke som

sist uke.

Les høyt for en voksen hjemme og

oversett.

Klarer du å lese med en litt skummel

stemme?

Les: “A Short Ghost Story”, Quest s.

67.

Norsk

Ukelekse frem til fredag:

Øv på diktatordene

Les og skriv:

● Opprett et dokument

● Del det med Erna

● Velg en skrivestarter fra dette

dokumentet:

Skrivestartere f.o.m. uke 15

● Lag en overskrift, og …

● Øv deg på å skrive en fri tekst

som passer til bildet/starteren

Norsk og matematikk: Se

ukelekse

Temalekse:

Fyll flasken din med

bioavfall, ta den med tilbake

til skolen onsdag morgen.

Engelsk

Ukelekse i engelsk:

Engelsk Norsk

Blew out Blåste ut

Voice Stemme

Dark Mørket

Both Begge

Night Natt

Forbered deg på gloseprøve. Kun

de norske ordene blir lest opp.

HUSK SVØMMETØY.

Alle fag: Se

ukelekse

Alle fag: Se

ukelekse



Se neste side ...

Tilpasset lekse:

Etter avtale med lærer.

Matematikk

Frivillig lekse frem til torsdag: Elevbok

kapittel 6, jobb videre: Multiplikasjon

og divisjon s. 24-35. Jobb i dette

kapittelet (på disse sidene) 10 -15

minutter, i løpet av uken.

Øveord norsk: NORSK - øv hver dag:

krone

kråke

krok

krybbe

grei

gråte

Skrivestartere f.o.m. uke 15:

https://docs.google.com/documen

t/d/1ehIGUD35eIgZfqNAVYgoLa

KiFOUb__WKDIAu1SIXyeQ/edit

?usp=sharing

Engelsk gloser: ENGELSK

Engelsk Norsk

Blew out Blåste ut

Voice Stemme

Dark Mørket

Both Begge

Night Natt

Forbered deg på gloseprøve. Kun de norske ordene blir
lest opp.

https://docs.google.com/document/d/1ehIGUD35eIgZfqNAVYgoLaKiFOUb__WKDIAu1SIXyeQ/edit?usp=sharing
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