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Ukeplan for 3.trinn for uke 39 

Info:  
• Trinnet får ny elev etter høstferien. 

Doroteja kommer fra Sandefjord. Hun vil 

komme på besøk denne uken. 

• Trinnet har fått ny klassekontakt, Kristina 

Jonstang Borge (Ingrids mamma). 

 Vi takker for at du tar over jobben til Dag. Vi 

takker også Dag for den flotte innsatsen han 

har gjort for trinnet. 

• I uke 46 og 47 får trinnet studenter fra 

Universitetet i Sør-ØstNorge. Thale Merete er Lærerutdanner.  

• I matematikk fortsetter vi med kapittel 3- måling. Måling handler mest om 

sammenligning. Vi skal lære å måle lengde og vekt, gjøre om mellom centimeter 

og meter og øve oss på addisjon med flersifrede tall.  

• In English we are going to learn about «My house». Words to learn; 7 new 

words! (Look at the bottom of the plan for your homework)  

Phrases to learn; Where do you live? I live in…. What is your address? My address 

is….  
 

SmART: Nye begreper denne uken, LÆRINGSGLEDE OG HJELPSOMHET. 

Ukelekse denne uken bli å ha en samtale hjemme om hva hvert begrepet betyr, både 

for deg og for trinnet. Du skal også øve på å vise hjelpsomhet hjemme. 

LÆRINGSGLEDE = NÅR VI LIKER Å LÆRE NYE TING OG VET HVORDAN VI SKAL 

JOBBE FOR Å FÅ NY KUNNSKAP. 
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Mandag 

 

Tirsdag  

 

Onsdag 

 

Torsdag 

Lesing: Les 15 

minutter.  

 

Matematikk: Vei ti 

ting du finner på 

kjøkkenet, og tegn 

og plasser dem på 

en tallinje i Multi 

kladdebok.  

 

Skrivelekse: Gjør 

oppgavene om 

adjektiv som ligger 

i leseloggen. 

Bøkene blir ikke 

samlet inn før 

torsdag.  

Lesing: Les 15 

minutter.  

 

Matematikk: Gjør 

side 52 i Multi.  

 

 

English: Get help 

from someone at 

home to read the 

text on page 59. 

 

Answer the tasks on 

page 44 in your 

English book.  

Lesing: Les 15 

minutter. 
 

Matematikk: Gjør 

side 54 i Multi. 

 

Kan- lekse: s 55. 

 

 

Underskrift på 

diktat. 

 

 

 

Lesing: Les 15 

minutter. 

 

 

 

 

 

Ikke gjort alle 

leksene???  

Da er det lekse til 

i morgen!       

 

Ukas diktat ord: 

Øv hver dag. Husk 

å sette ordene inn i 

kontekst. 

nå 

etterpå 

i går 

ennå 

som 

i morgen 

 

Ukas engelskgloser: 

 

bathroom – bad 

hall - gang 

roof – tak 

cellar – kjeller 

wall – vegg 

chimney – pipe 

fireplace – peis 

Flower - blomst 

Ukas 

matematikkord:  

 

Målebånd 

Meter 

Centimeter 

Vekt 

Kilogram 

Hektogram 

Gram  

 

Viktige ord og 

begreper i 

naturfag: 

 

 

mailto:skothkve@v-man365.no
mailto:skociare@v-man365.no
mailto:johnny.kvaale.bjerk@faerder.kommune.no


 
 

Thale: skothkve@v-man365.no   Cillia: skociare@v-man365.no Johnny: 

johnny.kvaale.bjerk@faerder.kommune.no  

Helsesykepleier: Liv Holsen TLF: 91 52 42 15 liv.holsen@faerder.kommune.no   
SkoleSMS: Ved fravær send SMS med kodeord: 3, f.eks.: «3 Kari er syk i dag. Hilsen Per» til  
59 44 42 07 daglig før 08:15.  

 

 Ukas mål: 

Norsk: Jeg bruker og varierer bindeord for å bedre min skriftlige tekst. Jeg vet hva et adjektiv er.   

Jeg øver på å bruke sansene mine til å beskrive. Jeg skriver brev til min hemmelige venn. 

Matematikk: Jeg vet at vi måler lengde i meter og centimeter. Jeg kan måle med målebånd og linjal.  

Jeg vet at man måler vekt i kilogram, hektogram og gram. Jeg kan veie med en vekt.  

Engelsk: I know the phrases; “Where do you live?” “I live in …”  

                                                “What is your address?” “My address is…” 

               I know the words: bathroom, hall, roof, cellar, wall, chimney,fireplace and flower. 

Sosialt: Jeg sier hyggelige ord og gjøre fine handlinger mot andre.  

             Jeg gjør dagen god for min hemmelige venn. 

 

 Mandag  Tirsdag Onsdag  Torsdag Fredag 

08.30 

09.30 

Norsk/ 

Matematikk 

IKT Norsk /  

matematikk 

 

Norsk /  

Matematikk 

Naturfag/  

Kroppsøving 

09.30 

10.00 

Friminutt Friminutt Friminutt  Friminutt 

 

Friminutt 

10.00 

11.00 

Matematikk 

/ Norsk 

Matematikk Matematikk/ 

Norsk   

  

 Norsk /  

Matematikk 

Kroppsøving / 

 Naturfag 

 

11.00 

11.30 

Spise 

Lese bok 

Spise  

 

 

Spise 

Lese bok 

 

 Spise 

 

Spise 

Lese bok 

 

11.30 

12.00 

Storefri 

TL - leker 

Storefri 

TL - leker 

Storefri  

TL- leker 

 Storefri 

TL-leker 

Storefri 

12.00  

13.00 

Norsk/ 

Engelsk 

Klassens 

time 

Engelsk / 

Tema 

 

 K&H /  

Naturfag 

KRLE/Arbeids  

blomst 

13.00 

13.15 

Friminutt  Friminutt  Friminutt Friminutt 

13.15 

14.00 

Engelsk/ 

Norsk 

 Tema / 

Engelsk 

 
 

Naturfag/ 

K&H 

Arbeidsblomst / 

KRLE 
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