
Ukeplan 3.trinn uke 24 
  
Vi begynner hver dag 08:30.                                                                                  Oppstillingsplass 
Skolen er slutt:                                                                                                          Blå gruppe: Sykkelstativet 
Mandag kl. 13:00                                                                                                       Rød gruppe: Bordtennisbordet 
Tirsdag kl. 12:50                                                                                
Onsdag kl. 13:00                                                                               
Torsdag kl. 13:00 
Fredag kl. 13:50                                                                                                  
                  
                                                                                                                                            
  

Hei, alle sammen!  
Håper dere har hatt en fin helg. Vi kommer til å ha uteskole onsdag og fredag helt fram til sommerferien. 
Det er viktig at barna har med seg passende uteklær til disse dagene.  
  
Obs! Skolen arrangerer ikke noen avslutninger i år. Hvis foresatte ønsker å arrangere noe på privat initiativ må de 
selv undersøke hvilke regler som gjelder med tanke på antall, avstand osv. 

  
Uteskole 
De dagene vi har uteskole går vi rett på tur når klokka ringer. Vi går ikke inn på skolen først. 
Derfor er det viktig at elevene har med seg vann i flaskene sine når de kommer til skolen.  
Nå som det begynner å bli varmt i været er det også ekstra viktig at elevene har med seg nok drikke på tur. 
Utstyr til disse dagene:  
Klær som passer til å være ute, matpakke og vannflaske med vann, sitteunderlag e.l. 
  

Timeplan 

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1. økt Digital DKS 
"Labyrinter" 

  

Matematikk 
Ganging 

Uteskole 
Vi er på tur til 
Øya hele dagen 
til .  
  

Matematikk 
Ganging 

Vi er på tur til 
Magnhildås  
hele dagen 

2. økt K&H 
Tegne til et av 
Andre Bjerkes 
dikt. 

Norsk 
Vi jobber med 
arbeidsplan til 
Kaleido 
arbeidsbok. 
  

  Norsk 
Høytlesning i 
klassens bok 
(Roald Dahl) 
  
Nettoppgaver på 
Kaleido 
  

  

3. økt Matematikk 
Ganging 

Engelsk 
Æsops fabel om 
Haren og skilpadda 

  Samfunnsfag 
Vi jobber videre 
med 
bronsealderen 

  

  
  
 
 



Lekser 

Leselekser til tirsdag Leselekser til onsdag Leselekser til torsdag Leselekser til fredag 

Gå inn på  
www.relemo.no 
Logg deg inn med Feide og 
les en tekst på ditt nivå. Du 
skal lese den 3 ganger og 
tiden skal stå på 60 
sekunder. (Hvis du klarer å 
lese hele teksten hver 
gang, kan du enten sette 
på kortere tid, eller velge 
en tekst på et høyere nivå). 
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skal lese den 3 ganger og 
tiden skal stå på 60 
sekunder. (Hvis du klarer å 
lese hele teksten hver 
gang, kan du enten sette 
på kortere tid, eller velge 
en tekst på et høyere nivå). 
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gang, kan du enten sette 
på kortere tid, eller velge 
en tekst på et høyere nivå). 

Gå inn på  
www.relemo.no 
Logg deg inn med Feide og 
les en tekst på ditt nivå. 
Du skal lese den 3 ganger 
og tiden skal stå på 60 
sekunder. (Hvis du klarer å 
lese hele teksten hver 
gang, kan du enten sette 
på kortere tid, eller velge 
en tekst på et høyere 
nivå). 

  
  
På grunn av koronasituasjonen jobber Stine torsdager og fredager. Anne Berit jobber mandag, tirsdag og onsdag. 
Martine jobber hver dag. 
  
  
Kontaktinfo: 
Stine - stine.kongsten@faerder.kommune.no 
Anne Berit - anne.berit.jensen2@faerder.kommune.no 
Martine - martine.gunnerod.aasgaard@faerder.kommune.no 
  
Ha en god uke! 
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