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Ukas tegn:  

 

ski 

Ukeplan for 3. trinn 

 4.februar– 8.februar 

2019 

      UKE 6 
Hei 3. trinn😊 

Ulvemesterne og Føynlandsstjernene gjorde en super innsats i 

kanonballturneringa, men dessverre ble vi slått ut av bedre 

motstandere. Hurra, det blir vinteraktivitetsdag fredag 8.februar. Ta 

med ski, evt akebrett, nok mat og gjerne noe varmt å drikke. Det blir bål. Sørg for at 

elevene har på varme klær (ull innerst), vi skal være ute hele dagen. I uke 7 skal elevene 

ha en digital halvårsprøve i matematikk. Vi jobber grundig med deres egen matematiske 

forståelse og evnene til å finne egne strategier for  

å løse en oppgave. Fint hvis dere snakker om dette hjemme også, hvordan de tenker for 

å løse oppgaven, ikke bare hva svaret blir. Dere har mulighet for å trene på digitale 

oppgaver hjemme på Multi nettoppgaver 3a boka, alle kapitler. På skolen oppfordrer vi 

at elevene øver på det de synes er vanskelig, ikke bare det som er gøy. Prøven 

inneholder en fellesdel med hoderegningsoppgaver, før den individuelle prøven starter. 

De får kladdeark som de skal bruke til å vise hvilken strategi de har brukt for å finne 

svarene når de står overfor oppgaver de må tenke mer på. Målet er å bruke tid og ikke 

gjette på svar der man er usikker. Denne uka jobbet vi i to økter hver dag og vi har lært 

mye om avfallsreduksjon. Det neste begrepet vi skal ta for oss er ombruk/gjenbruk. Vi 

er spente på om elevene kommer på karneval i «gjenbrukskostymer» eller reproduserte 

kostymer. Det hadde vært gøy! 

 

 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
08.30-

09.45 
Miljø Miljø Miljø Data (matte)  

Vinter-

aktivietsdag 

for hele 

skolen 

09.45-

10.00 
Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

10.00-

11.00 
Data (miljø) Gym Utegym  

Ta med ski hvis du har:-) 
Miljø Mi 

11.00-

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

storefri 
12.00-

13.00  
Matte  Miljø (til 12.45) 

 

Matte  Matte 

13.00-

13.15 
Friminutt  Friminutt Friminutt 

13.15- 

14.00 
Norsk  Norsk Engelsk 
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Ukas mål: 
Naturfag: Jeg kan forklare hva som menes med ombruk 

Norsk: Jeg kan svare på spørsmål til tekst jeg har lest. Jeg kjenner til og kan skrive 

ord med dobbel konsonant. 

Matte: Jeg kan addere og subtrahere flersifrede tall 

Engelsk: I know the words reduce, reuse and recycle. 

Sosiale mål: Jeg følger vinterreglene ute i friminuttene, og tar hensyn til andre. 

 

Lekser uke:6 
 

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 
Les ukeplanen  

Leselekse i hefte 

“Forbryterjakten” s 12 

Oppgave 2-5 på kopiark 

 

Multi: Side 4.  

Leselekse i hefte 

“Forbryterjakten” s  

13-15 

Oppgave 6-7 på 

kopiark 

 

Multi: Side 5.  

Leselekse i hefte 

“Forbryterjakten” s 

16-17 oppgave 8-9 på 

kopiark 

 

Multi: Side 7.  

Les g gjør oppgaver i 

hefte 

“Forbryterjakten” s 

18-19   

 

Multi nettoppgaver 

3a 15min valgfritt 

kapt. 

Husk! Varme klær og 

mat til 

vinteraktivitetsdag. 

Ull er gull!  

 

*Toril er borte i uke 6.  

*Utegym på tirsdag. Ta med ski hvis du har:-) 

*Vinteraktivitetsdag: Hurra! Det blir vinteraktivitetsdag på skolen fredag 8.februar 

*12. februar kl. 18.00-20.00. Foreldremøte 3.trinn Hold av datoen og meld gjerne inn 

saker til klassekontaktene; Inger Lise (Theodor M.) Gro Anita (Hermine).  

*9. april, 18-19.30 Foreldremøte for alle i Færder kommune i Nøtterøy kulturhus. 

Invitasjon ble sendt ut i uke 5.   

*Etter vinterferien er Skooler skolens nye digitale plattform og vi oppfordrer dere til å 

laste ned appen. Der vil dere blant annet finne ukebrev og oversikt over elevens fravær. 

Vi kommer frem til vinterferien til å legge ut ukebrev både på skolens hjemmeside og på 

Skooler.  
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