
 
 

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.  

Info om lesegrupper: Thale har delt elevene inn i lesegrupper. Elevene har fått 

vite hvilke farge det har og skal gjøre den leksen som er til sin farge.  

Repetert lesing: Les hele teksten du har fått i leseloggen hver dag. Ta tiden og fyll ut i skjema. Løs 
oppgavene til teksten i løpet av uken. 

Les 15 minutter hver dag i boken fra biblioteket. Gjør to oppgaver videre i AKKA-serien i løpet av 
uken.  

Ukelekse: Les i boken du har valgt på biblioteket. Gjør en oppgave videre i leseforståelsesboken. 
Husk at du skal svare med hele setninger i norsk boken. Skriv pent. Den siste oppgaven som en skal 
«tenke selv» skal ikke gjøres.  

 

 

 

 

Ukeplan for 3.trinn uke 4                  

 

Info:  

• Nye oppdaterte tlf lister ligger nå på Skooler.  

• Svømmeopplæring i Tønsberg svømmehall starter opp fredag 24.01. 

Svømmeopplæringen blir på fredager, i de to siste timene, i seks uker 

fremover. Hare har time fra 12.00 - 13.00, og Ekorn fra 13.00 - 14.00. 

Dette betyr at Ekorn vil være ferdige på skolen ca. 14.15 i seks uker 

fremover. Skal elevene bli hentet ved svømmehallen må dette avtales på 

forhånd. Husk å pakke med badeklær, håndklede og skift. Elevene skal 

dusje før og etter svømming - fint om dere tar en prat med dem om 

hvor viktig dette er.  

SmART: Vi introduseres for ny karakteregenskap: ærlighet.    
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Mål for uken: 

Norsk: Jeg finner nåtid og fortid av et verb. 

KRLE: Jeg vet at jødenes hellige bøker heter Tora og Talmud. 

Engelsk: I know how to tell the time in English.  

Matematikk: Jeg kan lesa av og skrive klokkeslett på en analog og digital klokke.  

Sosialt; Jeg er en god rollemodell for mine medelever ved å følge trinnreglene hver dag. 

 

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 

Leselekse: se info 

over i fargekoder. 

 

 

Matematikk: Gjør 

side 69 i Multi. 

Kan-lekse: Jobb i 10 

minutter på Multi 

sine nettsider. 

Kapittel 4- klokka.  

 

English. Read and 

finish the sheet in 

your english book 

about Jack and the 

time.  

 

 

 

 

 

Matematikk: Gjør 

side 70 i Multi. 

Kan-lekse: Jobb i 

10 minutter på 

Multi sine 

nettsider. Kapittel 

4- klokka. 

English: Finish the 

sheet in you english 

book about the 

time.  

 

 

Matematikk: Gjør 

side 71 i Multi. 

Kan-lekse: Jobb i 

10 minutter på 

Multi sine 

nettsider. 

Kapittel 4- klokka. 

 

KRLE: Du skal vise 

Kippaen du laget 

på skolen og 

fortelle de 

hjemme hvem som 

bruker den, når 

den brukes og 

hvilken religion 

den hører til. 

Øv til diktat. 

 

 

 

English; Kan-lekse. 

Watch these videos 

from Youtube. - 

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=RBv

mO7NgUp0 

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=fq2t

RfHu5s8 

 

NORSK: Skriveleksa 

til torsdag er limt 

inn i norsk 

skrivebok, og 

merket med 

overskriften 

(skrivelekse uke 4).  
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 Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30 

09.30 

Matematikk 

/  

Norsk 

 

Norsk 

Matematikk 

/ 

Norsk 

  Matematikk 

/ 

Norsk 

Samfunnsfag / Norsk  

09.30 

10.00 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

 

Friminutt 

10.00 

11.00 

Norsk 

/  

Matematikk 

 

Matematikk 

 Norsk 

 / 

Matematikk 

   Norsk 

/ 

Matematikk 

 

 

 Samfunnsfag / Norsk  

11.00 

11.30 

Spise 

 

Spise  

 

Spise 

 

Spise 

 

Spise 

 

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 

/ 

KRLE  

K&H 

/ 

Samfunnsfag 

Kroppsøving  

/ 

Arbeidsblomst 

13.00 

13.15 

Friminutt   Friminutt Friminutt Friminutt 

13.15 

14.00 

Engelsk 

/ 

Norsk 

 KRLE 

/ 

Engelsk 

 Samfunnsfag 

/ 

K&H 

Arbeidsblomst / 

Kroppsøving 
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