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Ukeplan for 3.trinn  

for uke 37 

 

Info: 

• Vi hadde to flotte dager i skogen i 

forrige uke. Takk til «Den Kulturelle skolesekken». 

• Dette blir første uke uten noen «forstyrelser» på ukeplanen. 

• Minner om at private leker skal være hjemme. Det er med på å 

skape misunnelse og utestengning av lek på trinnet. 

• Flere mangler fremdeles innesko. Sjekk sko og skiftetøy. 

• Tirsdag 10.september kl 10.45 blir det brannøvelse. Elevene vil bli 

informert denne gangen. 

• Norsk skrivelekse: Leksen blir gitt på mandag, men Johnny og Thale 

Merete ser ikke over bøkene før på torsdag. Da kan dere selv 

porsjonere ut hvor mye som skal gjøres hver dag. 

• Skolen har fått ny helsesykepleier. Hun heter Liv Holsen. Se under 

for kontaktinformasjon. 

• Elevrådet hadde sitt første møte på fredag 6. september.  

Referatet får elevene til uka fra elevrådsrepresentantene Sanna og 

Simone.  
 
 

SmART: Vi byttet ikke egenskaper uke 37, men jobbet med å øve og forstå 

betydningen av omsorg, ansvarsbevissthet, samarbeid og utholdenhet. 

Uke 38 blir det nye begreper. Da blir ny lekse å ha en samtale hjemme om hva hvert 

begrepet betyr, både for deg og for trinnet. 
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Mandag 

 

Tirsdag  

 

Onsdag 

 

Torsdag 

Lesing: Les 15 

minutter.  

 

 

Skrivelekse: Gjør 

oppgavene som 

ligger i leseloggen. 

Bøkene blir ikke 

samlet inn før 

torsdag.  

 

Matematikk: Gjør 

side 24 i Multi. 

Øv på å telle til 

100 med 1 og 2 om 

gangen, fremover 

og bakover.  

Lesing: Les 15 

minutter.  

 

 

Matematikk: Gjør 

side 26 i Multi.  

Øv på å telle til 100 

med 5 om gangen, 

fremover og 

bakover.   

 

Engelsk: Tell the 

fortune to 

somebody at home. 

Use your paper 

fortune teller.  

Use the phrases;  

What colour do you 

like? 

What number do you 

like? 

 

Underskrift på 

diktat. 

Lesing: Les 15 

minutter. 
 

 

 

Har du gjort 

ferdig oppgaven i 

skriving? 
 

Matematikk: Gjør 

side 28 i Multi. 

Øv på å telle til 

100 med 10 om 

gangen, fremover 

og bakover.  

 

Kan-lekse: Øv på å 

telle med 100 om 

gangen til 1000, 

fremover og 

bakover.  

 

 

 

 

Lesing: Les 15 

minutter. 

 

 

Ikke gjort alle 

leksene???  

Da er det lekse til 

i morgen!       

 

 

 

 

Ukas diktat ord: 

Øv hver dag. Husk 

å sette ordene inn i 

kontekst. 

Og 

Eller 

Men  

For 

Da 

Først 
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 Ukas mål: 

Norsk: Jeg bruker stor bokstav først i setninger og ender setningen med punktum. Jeg bruker og 

varierer bindeord for å bedre min skriftlige tekst. 

Matematikk: Jeg vet at vårt tallsystem er et plassverdisystem. Det betyr at sifrene får en bestemt 

verdi etter hvor de er plassert i tallet.  

Jeg kan plassere et tall på tallinjen.  Jeg kan lese av et tall på tallinjen.  

Jeg kan telle til 100 med 1 og 10 om gangen. Jeg kan telle til 1000 med 100 om gangen.  

Engelsk: I know the phrases; What colour do you like? What number do you like?   

               I know the words of twelve different colours.  

Sosialt: Jeg sier hyggelige ord og gjøre fine handlinger mot andre. Jeg øver på å ha hemmelig venn. 

 Mandag  Tirsdag Onsdag  Torsdag Fredag 

08.30 

09.30 

Norsk/ 

Matematikk 

Norsk  

Norsk 

 

Norsk /  

Matematikk 

Samfunnsfag/ 

Kroppsøving 

09.30 

10.00 

Friminutt Friminutt Friminutt  Friminutt 

 

Friminutt 

10.00 

11.00 

Matematikk 

/ Norsk 

Matte Matematikk  

 
 

 Norsk /  

Matematikk 

Kroppsøving / 

Samfunnsfag 

 

11.00 

11.30 

Spise 

Lese bok 

«Det 

fantastiske 

fallet» Arne 

Svingen 

Spise  

 

 

 

Spise 

Lese bok 

«Det 

fantastiske 

fallet» Arne 

Svingen 

 Spise 

Lese bok 

«Det fantastiske 

fallet» Arne Svingen 

Spise 

Lese bok 

«Det fantastiske fallet» 

Arne Svingen 

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 / 

Tema 

 

 K&H /  

Naturfag 

KRLE/Arbeids  

blomst 

13.00 

13.15 

Friminutt  Friminutt  Friminutt Friminutt 

13.15 

14.00 

Engelsk/ 

Norsk 

 Tema / 

Engelsk 

 
 

Naturfag 

/ 

K&H 

Arbeidsblomst / 

KRLE 
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