
 
 

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.  

 

På foreldremøtet i høst ble det bestemt at trinnet skulle frem til jul 

få papirutgaven av ukebrevet. Ukebrevet skal også til enhver tid 

legges ut på skooler og skolen hjemmeside. Vi ønsker nå å høre om 

hvem som fremdeles ønsker å få papirutgaven. Vi vil derfor etter jul 

sende ut ukebrev til dem som ønsker. Send oss en mail eller 

skoleSMS om du vil motta papirutgaven. 

 

 

Ukeplan for 3.trinn uke 49                    

 

Info:  

• Vi er nå inne i årets 

ventetid, advent. Trinnet 

vil ha adventsstund med 

tenning av lys, sang og 

kalender hver dag.  

• Thale er på kurs, torsdag, hele dagen.  

• English: We are going to learn about the family this week.  

• Matematikk: Vi starter opp med kapittel 8 om symmetri. Vi 

jobber med dette kapittelet denne uken. Neste uke starter vi 

oppsummerer vi det vi har jobbet med i høst.   

• FORELDRE- det er flere elever som mangler blyant, viskelær 

og linjal. Sjekk pennal. Det er også mange som trenger 

skiftetøy, spesielt sokker, og regntøy!  

• Torsdag 12.desember blir det skolegudstjeneste. Mer info 

kommer. 

SmART: Vi jobber med flere av karaktertrekkene vi i høst har 

gjennomgått.   
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Mål for uken: 

Norsk: Jeg vet at vi har 9 vokaler og at ord med dobbel konsonant har en kort vokallyd. 

KRLE: Jeg kjenner til det kristne juleevangeliet. Jeg vet at innenfor kristendommen feires julen 

ulikt. 

Engelsk: I can talk about my family. I know the adjectives old, young, tall, short, little, big and small.  

Matematikk: Jeg kan finne symmetrilinjen i et symmetrisk bilde. Jeg kan lage et symmetrisk mønster. 

Musikk: Vi synger sammen. Jeg som er med i kor har øvd på sangene i løpet av uken.   

Kunst/håndverk: Jeg har lagd minst to julekort, og skrevet to julehilsener. 

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 

Norsk: Les 10 

minutter i boken du 

har fått utdelt. 

Prøv ut disse linkene 

med oppgaver til ord 

med og uten dobbel 

konsonant.  

https://kaleido1-

4.cappelendamm.no/lt/opp

gavesamling.html?tid=1774

993&sek=1948562 

Matematikk; Gjør side 

125 i Multi.  

 

English; Finish the 

sheet in your English 

workbook.  

Listen and watch the 

film about “My 

family”. 

https://www.youtube.

com/watch?v=FHaObk

HEkHQ 

Lese: Les videre i 

boken du har fått 

utdelt.  

Skrive: Begynn på 

oppgavene til 

boken. Oppgavene 

skal være ferdig 

innen fredag. 

Oppgavene er et 

eget ark i 

leseloggen. 

 

Matematikk; Gjør 

side 126 i Multi. 

 

English: Finish the 

sheet about “My 

family” in your 

workbook. 

 

 Listen and watch 

the film about “My 

family”. 

https://www.youtu

be.com/watch?v=F

HaObkHEkHQ 

Lese: Les videre i 

boken din. 

Skrive: Fortsett 

med oppgavene til 

teksten (boken). 

 

 

Matematikk; Gå 

inn på Multi sine 

nettsider, og jobb 

med oppgaver i 

kapittel 8.  

Se link;  

  

https://podium.gyl

dendal.no/mno1-

4/3a#menuItem_

8 

 

Underskrift på 

diktat. 

 

Lese: Les ferdig 

boken du har fått 

utdelt.  

Skrive:Oppgavene 

til boken skal 

være ferdig. 
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 Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30 

09.30 

Matematikk 

/  

Norsk 

 

Norsk 

Matematikk 

/ 

Norsk 

  Matematikk 

/ 

Norsk 

Samfunnsfag /  

Kroppsøving 

09.30 

10.00 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

 

Friminutt 

10.00 

11.00 

Norsk 

/  

Matematikk 

 

Matematikk 

 Norsk 

 / 

Matematikk 

   Norsk 

/ 

Matematikk 

Kroppsøving 

 / 

 Samfunnsfag 

11.00 

11.30 

Spise 

Film 

Spise  

Lese bok 

 

Spise 

Film 

Spise 

Lese bok 

Spise 

Film 

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 

/ 

Norsk  

K&H 

/ 

Samfunnsfag 

KRLE  

/ 

Arbeidsblomst 

13.00 

13.15 

Friminutt   Friminutt Friminutt Friminutt 

13.15 

14.00 

Engelsk 

/ 

Norsk 

 Norsk 

/ 

Engelsk 

 Samfunnsfag 

/ 

K&H 

Arbeidsblomst / 

KRLE 
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