ARBEIDSPLAN Karuss skole – tlf. 38 06 45 00/ 90918073
Kontaktlærere: Christina Nyvoll tlf. 98077828
Tonje Åreskjold Grødum tlf. 40843984
Mail: Christina.nyvoll@kristiansand.kommune.no
Tonje.areskjold.grodum@kristiansand.kommune.no
Tlf. til arbeidsrom for lærerne på 1.-4. trinn: 90 91 95 12
SOSIALT MÅL:
13.05 – 17.05
Jeg gjør mitt beste når vi
øver og går i 17. mai tog.

Uke 20 

3. trinn
INFORMASJON

● Mandag skal vi ha Karusken. Da rydder og feier vi skolen fin til
17.mai. Elevene kan ha med enkel grillmat.
● Husk svømming til torsdag. Elevene er ikke ferdig på skolen før
kl. 13.30 denne dagen. Vi går samlet opp til skolen. Hvis eleven skal
gå direkte hjem fra svømmehallen, må jeg ha beskjed (helst sms).
● Fredag er det 17. mai og skoletog. Elevene møter på Fiskå skole
kl 09.00. Se eget skriv. Elevene venter med fløyter og blåser til
skoletoget er ferdig. Fint hvis dere følger oppfordringen om å ikke ta
barna ut av skoletoget før hele programmet fra scenen er ferdig. Gi beskjed til Tonje når barnet
går. Da er vi trygge på at alle finner sine voksne.
● Onsdag 22. mai skal SFO ha vårkveld. Da legges alt av gjenglemt tøy ut, og det blir fjernet i
etterkant. Det er lurt å ta en tur innom skolen før dette hvis dere mangler noe.
● Mandag 20. mai er både Christina og Tonje borte. Hvis noen er syke, eller borte av andre
grunner, ring skolen.
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Fag
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Matte

Mål

Jobber med

Jeg kan lese en
faktatekst og forstå
innholdet.

Zeppelin språkbok 3
Zeppelin lesebok 3
Zeppelin tavleressurs
Skrivebok/ Oppgaveark
I-Pad

Vi øver på
konsonantopphopning.
Jeg kan sammenligne
tall.

Multi tavleressurs
Multi smart øving
Salaby
Dagens tall
Oppgaveark

Jeg kan stille opp et
regnestykke.

Engelsk

Jeg kan regne med
tresifrede tall.
Jeg kan synge en
engelskspråklig sang
om svømming.

Salaby - engelsk
Quest textbook s. 63
Quest workbook s. 48
Quest tavleressurs

Jeg kan finne vanlige
enkle antonymer (ord
som betyr det
motsatte).
Begreper Jeg kan forklare ukas
ord og begreper.

Samfunn Jeg vet hvem som

grunnla Kristiansand.
Jeg vet hvorfor vi feirer
17. mai.

Norsk/ samfunnsfag
Vi jobber i “Krestiansandsboga”
Les:
- Kristiansand ble
grunnlagt i 1641.
- Kvadraturen
- Øv godt på 17. mai rop!
Gjør arket i leksepermen.

Multi 3b kapittel 15: Regning

swimming pool-svømmebasseng, breaststroke-brysttak i
svømming, fancy diving-stilig stuping, dont`t you wish-skulle
du ikke ønske, nothing else-ikke noe annet.
Ukas ord og begreper:
Samfunn: grunnlov, nasjonaldag, nasjon, bunad/
nasjonaldrakt
Ressursperm Kristiansands historie
Oppgaveark
Film
Salaby
Nettside: hvideseil.no,

Lekser  TIL TORSDAG
Matte

Gjør arket i leksepermen.
Bruk gjerne Multi smart øving,
Multi nettoppgaver eller Radius
regnemester.

Engelsk
Quest s. 63. Les og oversett
teksten sammen med en
voksen.
Quest workbook s. 48.
Øv på glosene som står på
arbeidsplanen (+ egen
glosebok)

