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SkoleSMS: Ved fravær send SMS, f.eks: «3 Kari er syk i dag. Hilsen Per» til 59 44 42 07daglig, før kl. 8.15 

 

Ukas tegn: 

 

Kildesortering 

 

 

Ukeplan for 3. 

trinn 

 14.-18.januar 2019 

UKE 3 
 

 

Hei 3. trinn😊 

Fra og med uke 4 skal Odd Ivar jobbe på 3. trinn mandag, tirsdag, torsdag og fredag. 

Han vil være kontaktlærer i Jupiter. Vi starter med nytt prosjekt i uke 5, og vil 

snikstarte med kildesortering som tema fra uke 3. Fordypningsprosjektet vil fortsatt 

være tverrfaglig, men denne gangen vil vi jobbe i egne rom. Mer info kommer. 

Kanonballturneringen er flyttet til uke 5 og vi har mange som har ønske om å delta, så 

det vil bli loddtrekning. Elevrådet har bestemt at hvert trinn kan maks stille med to 

blanda lag med 10 spillere. 1 gutt og 1 jente er reserver på hvert lag hvis noen er borte. 

Elevene er forberedt på dette og vi har snakket mye om følelser og reaksjoner som kan 

dukke opp i sånne situasjoner både for de som er trukket ut til å representere trinnet 

og de som ikke får være med denne gangen. De som ikke får vært med i år blir 

prioritert neste år hvis de fremdeles har lyst😊   

 

 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
08.30-

09.45 
Norsk Norsk Naturfag Norsk Engelsk 

09.45-

10.00 
Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

10.00-

11.00 
Data  Matematikk Norsk Matte Norsk 

11.00-

12.00 
Mat & storefri Mat & storefri Mat & storefri Mat & storefri Mat & storefri 

12.00-

13.00  
Matte  Gym Slutt 12.45 Engelsk Data  Friminutt 

13.00-

13.15 
Friminutt  Friminutt Friminutt Friminutt 

13.15- 

14.00 
KRLE  Naturfag Engelsk KRLE 
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Toril: toril.skomsoy@faerder.kommune.no  Eilen: eilen.stalerod@faerder.kommune.no Anne Lene: 

anne.lene.haraldsen@faerder.kommune.no Agnete: agnete.thorsen@faerder.kommune.no 

SkoleSMS: Ved fravær send SMS, f.eks: «3 Kari er syk i dag. Hilsen Per» til 59 44 42 07daglig, før kl. 8.15 

 

Ukas mål: 

Norsk:  

Jeg kan begrunne et argument med bruk av ordene “derfor” og “fordi”. Jeg kan 

uttale og skrive ord med sj-lyd. 

Matte:  

Jeg kan dele ulike mengder likt.   

English:  

I can read, act and play.  

Natur-og samfunnfag:  

Jeg kildesorterer søppel. 

Sosiale mål:  

Jeg viser respekt for miljøet rundt meg og tar ansvar for å kildesortere.  

 

 

 

Lekser uke:3 
 

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 
Les ukeplanen 

 

Kaleido arbeidsbok: 

Les og gjør s 98 og 99 

  

Multi s 110 

Kaleido arbeidsbok: 

Les og gjør s 102-

103 

 

Multi s 113 

Kaleido arbeidsbok: 

Les og gjør oppgave 10 

s 105 

 

Multi s 116 

Kaleido arbeidsbok:  

Les og gjør s 108 

 

Stairs page 62: 

read, act and play.   
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