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Ukeplan for 3.trinn  

for uke 34  
 

Info: 

• Velkommen til 3.trinn.  

• Vi har fått en ny lærer på trinnet. Han 

heter Johnny Kvaale Bjerk og kommer 

til å jobbe 100 % på 3.trinn.  

• Den første uken vil ukeplanen fravike den planen vi opprinnelig skal følge 

dette skoleåret. Det er fordi vi ønsker at Johnny skal få tid til å bli kjent 

med elevene. 

• Nye vennegrupper er lagd, og vi oppfordrer alle til å starte opp med 

vennegruppene så fort som mulig. Første navn på lista starter. Gruppene 

ligger på Skooler og vil også komme i ranselposten. 

• Føynland skole tilbyr ikke skolemelk fra dette skoleåret. Elevene må derfor 

ha med vannflasker. Flaskene skal være navnet og kan stå på skolen i 

ukedagene. Vi sender dem hjem på fredager til vask. 

• I år er elevene fra 3.trinn representert i elevrådet, og de skal velge en 

representant fra hvert rom. Fint om dere tar en prat om hvilke egenskaper 

en trenger.  

Eksempel; Du må tørre å snakke til mange.           

   Du må være flink til å lytte.  

   Du må gi beskjeder videre til klassen. 

   Du være et godt forbilde.  

Vi snakker selvsagt om dette på skolen også.  

• Det blir foreldremøte for 3.trinn onsdag 28.08.19 fra kl 18.00 – 20.00. 

Nærmere innkalling kommer. 
• Vi inviterer til foreldrefrokost i uke 36. Nærmere innbydelse kommer. 
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Mandag 

 

Tirsdag  

 

Onsdag 

 

Torsdag 

 

Gjør ferdig 

historien/ 

tegningen fra «Et 

bra friminutt». 

 

Øve hjemme: På 

fortellingen/ 

fortell om 

tegningen.  

 

Husk innesko, 

vannflaske og navnet 

tøy.  

 

Sett på bokbind på 

Multi 3 

 

Sammen med en 

voksen: Les 

klassereglene 

høyt (limt inn i 

norskbok) 

Snakk sammen om 

hva disse reglene 

betyr for deg og 

hva du må gjøre 

for å følge 

reglene. Både 

barn og voksen 

skal skrive under.  

 

 

Norsk: Svar på 

oppgavene om 

«Meg selv» i 

norsk skrivebok. 

Husk å svare med 

hele setninger, 

stor bokstav og 

punktum 
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Ukas mål: 

Norsk: Jeg kan gjenfortelle fra et bilde eller en historie jeg selv har laget. Jeg 

kan skrive en tekst om meg selv ved hjelp av kriterier. 

Matematikk: Jeg har bokbind på Multi.  

Sosialt: Jeg sier hei til medelever når jeg kommer inn i skolegården. Jeg tar med 

andre i lek. 

 Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30 

09.30 

Norsk      Norsk /  

Matematikk /  

Norsk/ 

Matematikk  

 

Norsk /  

Matematikk 

Samfunnsfag/  

Kroppsøving 

09.30 

10.00 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

 

Friminutt 

10.00 

11.00 

Norsk     Norsk / 

Matematikk  

     

Norsk / 

Matematikk  

 

 Norsk /  

Matematikk 

Kroppsøving / 

Samfunnsfag 

 

11.00 

11.30 

Spise 

Lese bok 

Sommer-

overraskelser 

av Anneli Klepp 

Spise 

Lese bok 

Sommer-

overraskelser 

av Anneli Klepp 

Spise 

Lese bok 

Sommer-

overraskelser 

av Anneli Klepp 

Spise 

Lese bok 

Sommer-

overraskelser 

av Anneli Klepp 

Spise 
Lese bok 

Sommer-

overraskelser 

av Anneli Klepp 

11.30 

12.00 

Storefri 

 

Storefri 

 

Storefri  

 

Storefri 

 

Storefri 

12.00  

13.00 

Norsk Samarbeids-

leker 

 

Slutt 12.45 

Engelsk/ KRLE 

 

K&H /  

Naturfag 

 

KRLE/Arbeids 

blomst 
 
 

 

13.00 

13.15 

Friminutt  Friminutt Friminutt Friminutt 

13.15 

14.00 

Lekeblomst

 

 KRLE/ Engelsk 

 

Naturfag 

/ 

K&H 

Arbeids blomst 

/KRLE 
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