
Ukeplan 3A, uke 38 

Hjemmeside: www.minskole.no/dalabrekka 
Telefon: 71575900 

Klokkeslett Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.25-09.30 Norsk 
Tema: Ord med stum h 
Ukas øveord 
 
Brannvern 
Hva gjør vi om brannalarmen går 
på skolen? Går igjennom rutiner. 
 
Kast ballen utfordring 

Matte 
Dragonbox 
Tema: Subtraksjon, finn differansen 
Mattestreker s. 30-31 
 
 
 
 
Kast ballen utfordring 

Norsk 

Tema: Ord med stum h 

Oppgaver på skolestudio 

 
Kast ballen utfordring 

Matte 

Dragonbox 
Tema: Samme differanse 
Mattestreker s. 32-33 

 
 

 
 
Kast ballen utfordring 

Norsk 

Diktat med ukas øveord 

 

Kahoot 

Digital quiz om ulike temaer vi 

har jobbet med denne uka. 

 

Kast ballen utfordring 

09.30-09.45 Friminutt 

09.45-10.30 Matte 
Dragonbox 
Tema: Subtraksjon med 
kompensering 
Mattestreker s. 28-29 

Norsk 
Tema: Ord med stum h 
Arbeidsark 

Engelsk 
Tema: Numbers 
Arbeidsark 
Explore smart øving 

Brannvern 

Jobber med temaet i Book Creator 

Matte 
Dragonbox 
Tema: Subtraksjon med 
tierovergang 
Mattestreker s. 34-35 

10.30-11.05 Lunsj 

11.05-11.30 Langfriminutt 

11.30-12.35 Naturfag (Ingunn) 
Tema: Kortreist mat og forurensing 
Vi snakker sammen og løser 
oppgaver. 

 
 

Musikk 
Tema: Instrumenter 
Vi velger oss et instrument som vi 
blir bedre kjent med. 
Vi skriver om instrumentet i Book 
Creator. 

Gym 
Kast ballen 
Innegym i gymsalen. 
Håndball: kast, mottak og stuss 
 
 

KRLE (Ingebjørg) 
Tema: Livet og familien s.10 - 11 
Oppgave s.41 (Del A, oppg.1) 

Kunst og håndverk 
Tema: Høst 

 
12.35-12.45 Friminutt 

12.45-13.15 Naturfag (Ingunn) 
 

Brannvern 
Røykvarsel og brannfarer hjemme 

Gym 
 
 

Utelek Utelek 

 

Lekser Til tirsdag:  
Skriving: Skriv setninger til alle 
øveordene i lekseboka di. 
Overskrift: Uke 38. Lag en 
tegning til en av setningene 
Husk:  

1. Stor forbokstav 
2. Mellomrom 
3. Punktum 

Til onsdag:  
Lesing: Les teksten som ligger 
på Showbie. Du skal lese inn et 
talenotat. 
Engelsk: Si tallene 0-20 på 
engelsk for en voksen. 
 
Gym: Ta med bag med joggesko, 
håndduk og såpe. 

Til torsdag: 
Skriving: Ark i leksepermen og 
5 minutter på Multi smart 
øving. 
 

Til fredag: 
Regning: Ark i leksepermen og 5 
minutter på Multi smart øving. 
 
 God helg! 

http://www.minskole.no/dalabrekka


Ukeplan 3A, uke 38 

Hjemmeside: www.minskole.no/dalabrekka 
Telefon: 71575900 

Informasjon: 
 
Brannvernuke: Hvert år arrangeres Brannvernuka i uke 38. Dette er en nasjonal uke med fokus på 
brannsikkerhet. Vi vil snakke om brannøvelse på skolen og i hjemmet. Vi skal lære om røykvarsleren, 
hva en brann er, og om noen av brannfellene vi har rundt oss. 
 
Uteskole: Ta med iPad og pennal, vi tar dette ut av sekken når vi drar på tur. Husk godt med mat og 
drikke, sitteunderlag og klær etter været. Om elevene trenger kun tursekk, vil dette stå på ukeplana. 
Om det ikke står, kan elevene ha med vanlig skolesekk. 

 
Melk: Skolemelk bestilles på skolelyst.no 
 

Tall på engelsk: 

 
 

Ukas mål: 

Norsk: 
Jeg kan skrive setninger med stor forbokstav, mellomrom og punktum. 
Jeg kan skrive ord med stum h. 
 
Matematikk:  
Jeg vet hva subtraksjon er. 
Jeg subtraherer tiere fra tiere og enere fra enere. 
Jeg kan dele opp et tall/mengde for å regne via hel tier (43 - 7 = 43 - 3 - 4) 
Jeg kan forklare hvordan jeg tenker, når jeg løser oppgaver. 
 
Engelsk: 
Jeg kan lese, skrive og bruke tallene fra 0-20. 
Oppleve og utforske engelsk gjennom bruk av digitale ressurser 
 
Naturfag 
Jeg vet hva dyrket mark er. 
Jeg vet hva begrepet kortreist mat betyr. 
 
Sosialt mål:  
Jeg kan låne og levere tilbake det jeg har lånt. 
Jeg kan si noe positivt om meg selv. 

Ukas øveord i norsk: 

hvem 
hva 
hvor 
hvorfor 
hviske 
hver 

Ukas øveord i engelsk: 
zero – null 
three – tre 
four – fire 
eleven – elleve 
fourteen – fjorten 
twenty – tjue/tyve 

Kontaktinformasjon: 

Kontaktlærer 3a: tlf: 71575906 og mail: tove.heide@kristiansund.kommune.no  

Kontaktlærer 3b: tlf: 71575917 og mail: robin.thoresen@kristiansund.kommune.no 

Andre lærere, fagarbeidere og assistenter som er på trinnet: Ingebjørg Frey, Ingunn Larsen, Anne 

Marie Rødseth og Galina Pancharevska 

Begreper som vil bli brukt arbeidet med DragonBox: Subtraksjon, ensifrede tall, 
tosifrede tall, tierovergang, tiere, enere, differanse, tallinje, addisjon og hopp. 
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