
Ukeplan for 3B, uke 24
Sosialt mål

Jeg kan være en god venn og si fine ord til
andre.

Lekser
mandag til
onsdag

Leksefri
Ta med en til to bæreposer

onsdag til
fredag
Ukelekse

Info til hjemmet
Hei!
Hvis noen av dere foresatte savner noe av barnas tøy, må dere gjerne komme innom skolen i løpet av uke 24 og 25 og
lete i ei kasse med gjenglemt tøy. Dere må registrere dere i administrasjonen først, så følger en av de i
administrasjonen dere ned til der kassa er.

Denne uka blir det fellestur for 3.trinn på onsdag i de tre første timene. Vi spiser på turen. Ta med ekstra drikke og ei
god niste. Det er lov til å ha med to-tre kjeks. Det blir ikke anledning til å bade, men elevene kan vasse. Ta med et
håndkle. Pass på at elevene er kledd etter vær.

På mandag i uke 25 drar vi også på tur.  Ta med ekstra drikke og ei god niste. Det er lov til å ha med to-tre turkjeks.

Minner om at alle må ha levert Quest textbook , Zeppelin lesebok og språkbok. Biblioteksbøker må også leveres innen
torsdag.

Det er ikke leksehjelp de to siste ukene pga leksefri.

I slutten av denne uka blir garderober og klasserom ryddet. Det hadde vært fint om alle kan ta med en bærepose eller
to slik at de kan få med seg ting hjem.

Vi oppfordrer alle til å lese i sommer. Sender med et ark om tips til bøker. Fint hvis noen blir med på Sommerles.
Sommerles varer i år fra 1.juni til 31.august. Se ytterligere informasjon ved å følge linken: https://sommerles.no/

Ha en fin uke!
mvh alle på 3.trinn!

https://sommerles.no/


Et godt sted å være. Her vil vi lære.
Timeplan

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

08.30-09.15 Norsk
Høre litt fra helga.
Gjennomgå
ukeplan

Kunst og håndverk
Vi gjør ferdig
sneglene i leire +
tegner
sommerfugler
utendørs

Tur til
Gundersnesbukta
for hele 3. trinn

Vi spiser på turen.

Ta med ekstra
drikke og ei god
niste.

Det blir ikke
anledning til å
bade, men
elevene kan
vasse. Ta med et
håndkle.

Norsk
Stasjoner
Jupiter og jorda
zep. arb.bok s.
52-53
lese Salaby
kaleido -
leseforståelses-
oppgaver
Språkspiralen 3.

Tur
Vi rydder ute
(plukke
søppel og
feie)

09.15-10.00 Norsk
Vi levere inn alle
bøker og leser
blader eller på
salaby.no

10.15-11.15 Matematikk
Utforskende
oppgave Multi s.
90 ff

KRLE
Være venner
Gi eksempler på
situasjoner der
hjelpehånda kan
være god

Matematikk
Regning
overslag og
avrunding
s. 91

Matematikk
Link
Nysgjerrighet

11.40-12.25 Matematikk
IPad
Multi.no
overslag og
avrunding

Gym: ute
Blant annet
friidrettsaktiviteter

Norsk
Vi skriver historie
ut fra et bilde
.

Samfunnsfag
Rydde i
klasserommet
samt gjøre
uferdige oppgaver

KRLE
Link fortsetter

12.35-13.25 Engelsk
In town
Repetisjon
Kryssord og rim
Workbook
s. 60-61

Norsk
Krokodiller
Zep arb.bok
s.50-51

Matematikk
spill: Rund av til
hundrere
s. 93

Matematikk:
Avrunding og
overslag
s. 93-94,
oppgave 3, 4, 5
og 6.

13.25-13.55 Leksegruppe

Kontaktinformasjon

Kontor 3.trinn: Tlf.90754902  Mail: 2012Voiebyen@gmail.com
Skolens sentralbord: Tlf: 90795872 skolens hjemmeside: www.minskole.no/voiebyen
Helsesykepleier: Vibeke Vegtun Vibeke.Vegtun@kristiansand.kommune.no Telefon:
Mail: marita.frohaug@kristiansand.kommune.no

klara.anett.alfsen@kristiansand.kommune.no
Foreldrekontakter: Marianne (Emil RA): 97176897 og Birgitte (Emìl GA): 48023173
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