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Ukeplan for 3.trinn  

for uke 36 

 

Info: 

• Vi bytter plasser innad i klasserommene 

på mandag. De trenger nye 

læringspartnere nå.  

• Vi hadde en super aktivitetsdag på Husøy 

Arena tirsdag forrige uke. Elevene var 

aktive og tok med andre i lek. Mye lek også på tvers av kjønn og 

trinn. Se Skooler – der er det lagt ut bilder. 

• Takk for godt oppmøte og fine innspill på foreldremøtet. 

• DKS: Vi er invitert på skogstur med den kulturelle skolesekken, 

tirsdag og onsdag. Opplegget tar et undervisningsrom pr.dag. Se på 

timeplanen hvilke rom som skal hvilken dag. Det blir ikke grilling, 

men eleven må ha med gost med mat og drikke. Det blir tur uansett 

hver. Se også linken under for mer informasjon. 
https://dksvestfold.no/produksjon/1347998 

• Vi inviterer til foreldrefrokost i uke 36. Vi spiser i 

undervisningsrommene. Ta med den maten dere vil spise, så står vi 

for kaffe og te. Ta med egne kopper. Tidspunkt: 07.30 – 08.30 

• Vi starter opp igjen med diktat igjen denne uken. 
 
 

SmART: Hver uke blir elevene introdusert og utfordret på nye begreper. Uke 35 

arbeidet vi daglig med begrepene SAMARBEID og UTHOLDENHET.  

Uken etter at vi har introdusert nye begreper, er det lekse å ha en samtale hjemme 

om hva begrepet betyr, både for deg og for klassen.  

UKELEKSE BARN OG VOKSNE: Snakk sammen og kom med eksempler på hva 

samarbeid og utholdenhet betyr for deg og din klasse. 

 

SAMARBEID = Det er når vi klarer å jobbe sammen med andre for å få noe til 

UTHOLDENHET = Det er når vi holder ut selv om vi har lyst å gi opp. 
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Nytt ved skolestart 2019-20: Skooler har lansert ny Android-app, men den 

funker dessverre ikke for alle enda. Vi oppfordrer alle som ikke kommer inn 

via appen, til å bruke Skoolers nettportal, se nedenfor. (Den framstår like 

bra som appen på f. eks. telefon.) Husk at ukeplanen også vil være å finne på 

skolens hjemmeside. 

https://www.faerder.kommune.no/tjenester/barnehage-skole-og-

familie/skole/ikt-i-farderskolene/skooler/ 
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Mandag 

 

Tirsdag  

 

Onsdag 

 

Torsdag 

Lesing: Les 15 

minutter i boken du 

har fått utdelt. 

 

 

Skrivelekse: Gjør 

arket som ligger i 

leseloggen. Se på 

arket hvilke 

kriterier som 

forventes. 

 

Matematikk: Gjør 

side 18 i Multi. 

 

Engelsk: Listen and 

singalong to «sing a 

rainbow» 
https://www.youtube.c
om/watch?v=xnOxcn17
RWk 

Lesing: Les 15 

minutter i boken du 

har fått utdelt. 

 

 

Matematikk: Gjør 

side 20 i Multi.  

 

 

Engelsk: Listen and 

singalong to «Sing a 

rainbow»   
https://www.youtube.co
m/watch?v=xnOxcn17RW
k  

Lesing: Les 15 

minutter i boken 

du har fått 

utdelt. 
 

Matematikk: Gjør 

side 22 i Multi. 

 

 

 

 

Lesing: Les 15 

minutter i boken 

du har fått 

utdelt. 

 

 

 

 

 

 

 

UKELEKSE: Se info 

om SmART. 

 

Blime: øv på dansen 

til Blime 2019 
https://nrksuper.no/bli
me/laer-blime-dansen-
2019-12148 

 

Ukas diktat ord: Øv 

hver dag 

Hvem  

Hvorfor 

Hva 

Hvilke 

Når 

Hvordan 
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Ukas mål: 

Norsk: Jeg bruker stor bokstav først i setninger og ender setningen med punktum.  

Matematikk: Jeg vet at vårt tallsystem er et plassverdisystem. Det betyr at sifrene får 

en bestemt verdi etter hvor de er plassert i tallet.  

F.eks. 35- 3 betyr 30, og 5 betyr 5.  

F.eks. 53- 5 betyr 50, og 3 betyr 3.  

Jeg kan skrive tall med utvidet form – eks 35 = 30 + 5.  

Engelsk: I know the words violet, turquoise, grey and purple.  

               I know the lyrics to «Sing a rainbow.»  

Sosialt: Jeg holder ut selv om jeg ønsker å gi opp og oppmuntrer andre å holde ut. 

 Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30 

09.30 

Norsk/ 

Matematikk 

EKORN: Vis 

meg din skog 

HARE: Vis 

meg din skog. 

 

Norsk 

Norsk /  

Matematikk 

Samfunnsfag/ 

Kroppsøving 

09.30 

10.00 

Friminutt  Friminutt Friminutt 

 

Friminutt 

10.00 

11.00 

Matematikk 

/ Norsk 

  Matematikk  

 

 Norsk /  

Matematikk 

Kroppsøving / 

Samfunnsfag 

 

11.00 

11.30 

Spise 

Lese bok 

«Det 

fantastiske 

fallet» Arne 

Svingen 

 Spise 

Lese bok 

«Det 

fantastiske 

fallet» Arne 

Svingen 

Spise 

Lese bok 

«Det 

fantastiske 

fallet» Arne 

Svingen 

Spise 

Lese bok 

«Det 

fantastiske 

fallet» Arne 

Svingen 

11.30 

12.00 

Storefri 

 

 Storefri  

 

Storefri 

 

Storefri 

12.00  

13.00 

Norsk/ 

Engelsk 

 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 

Arbeidsbloms

t /KRLE 
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