
Ukeplan for 3.trinn - uke 35
Fag Tema Læringsmål
Norsk Setninger Jeg kan skrive fullstendige setninger med stor bokstav,

mellomrom og riktig tegnsetting på slutten.
Matematikk Tall Jeg kan regne i tallområdet 0-100.
Engelsk The Alphabet

Repetition
I can say the Alphabet in English.
We repeat the Numbers 0-20 and the Colours.

Mitt valg Vennskap Jeg kan spørre andre om jeg får være med og leke.

Lekser til: Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Norsk Salto elevbok

s. 10 og s. 14 og 15..
Velg nivå.

Salto elevbok
s. 10 og s. 14 og 15..
Velg nivå.

Les Nettvettregler fra
Redd Barna, på ark.

Les Nettvettregler fra
Redd Barna, på ark.

HUSK Legg på bokbind på
Salto elevbok

fotografering

Til hjemmet:
● Elevene får snart med chromebook hjem. Det følger et ansvar med dette,

både for å ta godt vare på den og å bruke nettvett. Denne uka lærer vi om

nettvett, og har det i leselekse. Nettvettregler Redd Barna. Det er viktig at

dere som foreldre samtaler og støtter opp om dette. Vi

ønsker at alle skal ha en trygg digital hverdag.

● Les nøye Stavanger kommunes informasjon til

foreldre/ foresatte og elever, i forbindelse med at

Chromebook og lader blir sendt med hjem om ikke så

lenge. Informasjon fra Stavanger kommune om

chromebook

● Fint om elevene kan ta med høretelefoner på

skolen til Chromebook.

● Fotografering: onsdag 31.08 kommer Norsk Skolefoto til Jåtten for å

fotografere 3. trinn. Det vil bli tatt klassebilde og bilde av den enkelte elev.

● Fredag sist uke var det veldig vått ute, vi opplevde da at mange elever ikke

hadde regntøy/støvler samt manglet skiftetøy. Vi ber dere hjelpe elevene med

klesskift og klær etter vær. På denne måten slipper dere bli kontaktet i

https://huseby.osloskolen.no/siteassets/laringsbrett/elever---nettvettplakat-reddbarna.pdf
https://www.minskole.no/DynamicContent//Documents/24-jaatten-Kopi-av-Chromebook-og-Google-Workspace---b00ae741-b443.pdf
https://www.minskole.no/DynamicContent//Documents/24-jaatten-Kopi-av-Chromebook-og-Google-Workspace---b00ae741-b443.pdf


skoletiden  for å komme med klær til elevene. Ønsker også informere dere om

at det ikke lenger er tørkeskap på trinnet.

● Bestilling av skolemelk skjer via Skolelyst. Se mer på hjemmesiden.

Hilsen lærerne på 3. trinn

https://www.skolelyst.no/

