
 

 

 

Ukeplan for 
3. trinn 

 

Uke 34 og 35. 

19. august - 30. august  

 

 

Bursdager i august: 

2. Emilie 

5. Lasse 

21. Audun 

 

 

Fag 

 

Læringsmål 

 

Norsk  Jeg kan bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, 

fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger. 

Jeg kan samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og 

diskusjon. 

 

 

Matematikk  

 

Jeg kan samle og sortere objekter i passende kategorier, og telle opp 

antallet i hver kategori. 

Jeg kan sette opp data i en tabell og illustere data i søyle- og 

linjediagrammer.  

 

Engelsk Jeg kan telle til 20 på engelsk.  

 

 

 

Naturfag 

  

Jeg kan fortelle om dyr og samtale om hva god dyrevelferd er.  

Jeg kan fortelle om hvilke rettigheter dyr har. 

 

KRLE 

 

Jeg er en god venn og deler gode ord. 

 

Sosial kompetanse

 

 

Jeg kan klasseromsreglene.  

Jeg kan navnene på alle i klasse min.  

 

 

 

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

norsk  

matte 

engelsk  

KRLE 

norsk 

matte 

NSM 

norsk 

matte 

sosial 

kompetanse 

uteskole  

norsk  

matte 

musikk 

k&h 

norsk 

matte 

gym 

engelsk 

KRLE 
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Lekseplan for ukene 34 og 35 

 

 

 

 

 

34 

Norsk leselekse:  

Les 15 min hver dag i egen bok.  

 

Norsk skrivelekse:  

Tegn en tegning som passer til det du har lest i boken din.  

Matematikk:  

Gul: Gjør utdelt hefte om statistikk.  

Grønn: Gjør utdelt hefte om statistikk + ekstra siden.  

Ukens øveord:  

for    og    men    det 

 

 

 

 

 

 

35 

Norsk leselekse:  

Les s. 6 og 7 i Zeppelin boken din + 15 min hver dag i egen bok.  

Norsk skrivelekse:  

Gul: Gjør kopiark 1 som ligger i postkassen din.  

Grønn: Gjør kopiark 1 og 2 som ligger i postkassen din.  

Matematikk:  

Lag din egen undersøkelse, eksempel: Hvor mange biler finner du med ulike farger 

i gaten din, rød, hvit, sort, blå. Eller hvem som har mest sko hjemme av mamma, 

pappa, søsken eller besteforeldre?  

Eller finn på noe du vil undersøke selv.  

Skriv i lekseboken din.  

Ukens øveord: 

er    som    jeg    meg 
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Informasjon til hjemmet 
★ Foreldremøte 4. september kl 18.00. Set the date!  

★ Lærere på trinnet. Eline Zwerg Øyarhamn kontaktlærer 3a, Marianne Gjedrem Doublet 

kontaktlærer 3b, Terje Hiim Hansen gymlærer på trinnet, Sissel Furuly Unsvåg faglærer og 

spesialpedagog på trinnet, Tonje Haakull Mathisen 1+1 prosjekt matematikk, Jing Yu 

miljøarbeider.  

★ Fravær mailes til kontaktlærer. Vi oppfordrer dere til å bruke e-post når vi skal kontaktes.  

★ Melk og frukt.  Dette kan bestilles på skolens hjemmeside. Vi oppfordrer til at det bestilles 

kun en type melk til elevene i uken for å unngå for mye administrasjon. 

★ Innesko. Husk å ta med innesko. Disse skal også brukes i gymtimene.  

★ Pennal. Husk å fyll pennalet med blyanter, fargestifter og visk.  

★ Leksehjelp. Dette anbefales på det sterkeste. Oppstart i uke 35. Se mer informasjon på 

hjemmesiden.  

★ Uteskole. Dette vil i hovedsak skje onsdager etter storefri. En våt høst stopper oss ikke fra å 

utforske nærmiljøet, så husk å kle barnet med gode, vanntette og vindtette klær og sko. Ha 

gjerne ekstra skift med på uteskoledager. Det blir gitt beskjed hvis vi tar uteskole hele dagen 

slik at varm drikke kan pakkes i sekken. 

★ Skiftetøy. Alle elevene har en boks i skapet på gangen som kan brukes til skiftetøy.  

★ Zeppelin. Husk å ta godt vare på denne og ta på bokbind. Denne boken skal alltid ligge i 

sekken.  

★ Vennegruppe. Etter stor suksess fra 2. klasse setter vi i gang vennegrupper i år. Vi deler ut 

gruppene fortløpende og gleder oss til å høre om kjekke ettermiddager sammen med 

medelever.  

★ Postkasse. Det er et stort ønske om at elevene har en postkasse perm liggende i sekken. 

Her vil utdelte ark, lekseboken og mattepermen bli oppbevart. Løse ark/skrivebøker i sekken 

kan fort forsvinne.  

★ Nivådeling lekser. Nytt for i år at vi har nivåbaserte lekser. Vanskelighetsgradene er gul 

(middels) og grønn (vanskeligst/mest). 

★ Hjem-skole samarbeid. Når vi jobber med trygghet og trivsel, er vi avhengig av et godt 

hjem-skole samarbeid. Dere kjenner elevene best, og får ofte mer / annen informasjon enn vi 

gjør på skolen. Når det dukker opp noe som har betydning for ditt barns skolehverdag, vil vi 

gjerne ha beskjed. Skjer det noe utenom det vanlige hjemme /på fritiden, ønsker vi også at 

dere skal si fra på skolen. Vi vil gjerne møte elevene der de er, og da er det greit å vite når 

noe ekstra står på.  
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