
Ukeplan for 3. trinn - Hjemmeskole 

Uke 13 

Info: Her er planen for hva dere skal jobbe med hjemme denne uken. Jobb gjerne sammen med en 

voksen.  

Innlogging:  

Hvis du ikke husker Feide-innloggingen din, kan en voksen spørre oss lærerne for deg. 

Lurer du på hvor du skal gjøre oppgavene?  

Når du skal skrive velger du en av disse: 
- Skrive på pc, skrive på iPad, skrive i Ukas ord-boka eller skrive på ark. 

Til lesingen: 

Bruk gjerne SALTOs lure leseknep når dere leser. 

SALTOs lure leseknep: 

Superblikk - se på overskrift, bilde og bildetekst. Hva skal vi lese om? Hva kommer denne teksten til å handle om? 

Alt jeg vet - snakk om: hva vet jeg om dette fra før? 

Lesemåte - hvordan kan de bruke ulike lesemåter på vanskelige ord? (les bokstav for bokstav, les ordet i stavelser, 
finn deler av ord, les helord) 

Tenkestopp - stopp opp i teksten og tenk (hva forstår du? Hva er vanskelig? Hva er nytt?) 

Oppsummering - snakk om: hva har du lest? Hva har du lært? Hva lurer du på? Hva var det viktigste i teksten? 

 Til de voksne:  
Vi har lagt opp til lesing og skriving hver dag denne uken også. Dere har ansvar for at elevene får gjort skolearbeid 

hver dag, men dere står fritt til å flytte på noen av aktivitetene dersom det skulle passe bedre å bytte om på noe. Vi 
forstår også at hjemmesituasjonen er ulik, så juster mengden etter hva dere klarer å få til. 
  
Denne uken har vi lagt til noen nyttige tips og lenker nederst på planen som dere kan ta en titt på og jobbe 
med hvis dere ønsker.  
  
Dersom ditt barn har mulighet til å skrive i Word, vil vi gjerne at dere sender det de har jobbet med til oss på mail på 
slutten av uken. Dersom ditt barn gjør skriveoppgavene på ark eller i Ukas ord-boka, vil vi gjerne at dere tar et bilde 
av det og sender det til oss i slutten av uka.  
  
Det er en litt rar tilværelse for alle nå for tiden. Noen barn er kanskje litt ekstra engstelige, derfor legger vi ved denne 
lenken som skal gjøres tilgjengelig for alle barn og unge i Færder kommune. Her finnes mail og telefonnummer til 
noen å snakke med, hvis noen skulle ha behov for det:  
https://www.faerder.kommune.no/borgheim-ungdomsskole/nyheter-fra-skolen/nyheter-fra-skolen/trenger-du-
noen-a-snakke-med.35391.aspx 
  
Vi kommer til å ringe rundt for å snakke med både voksne og barn i løpet av uka, for å høre hvordan det går :) 
Om dere lurer på noe, så send oss gjerne en mail, SMS eller ring. Skulle du ikke få tak i kontaktlærer for ditt barns 
gruppe, er det bare å ta kontakt med kontaktlærer for den andre gruppa. 
  
Blå gruppe sender til Stine: stine.kongsten@faerder.kommune.no (tlf.: 93654276) 
Rød gruppe sender til Martine: martine.gunnerod@faerder.kommune.no (tlf.: 47281479) 
  
Ha en fin uke! 
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Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Lesing 
Gå inn på 
www.salaby.no 
Velg deg en bok i 
biblioteket og les i 20 
min. 
Eller velg en bok du 
har hjemme og les 20 
minutter i den.   
  

Lesing 
Gå inn på 
www.relemo.no 
Logg deg inn med 
Feide og les to tekster 
på ditt nivå. Du skal 
lese den 3 ganger og 
tiden skal stå på 60 
sekunder. (Hvis du 
trenger vanskeligere 
kan du velge kortere 
tid). 

Lesing 
Gå inn på 
www.salaby.no 
Velg deg en bok i 
biblioteket og les i 
20 min. 
Eller velg en bok du 
har hjemme og les 
20 minutter i den.   

Lesing 
Gå inn på  
www.relemo.no 
Logg deg inn med Feide 
og les to tekster på ditt 
nivå. Du skal lese den 3 
ganger og tiden skal stå 
på 60 sekunder. (Hvis 
du trenger vanskeligere 
kan du velge kortere 
tid). 

Lesing 
Gå inn på 
www.salaby.no 
Velg deg en bok i 
biblioteket og les i 20 
min. 
Eller velg en bok du 
har hjemme og les 20 
minutter i den.   
  

Norsk 
Denne uka skal du skrive en fortelling som vi deler opp i flere deler. Du skal skrive en del hver dag. 

Norsk - Del 1 
I dag skal du skrive 
innledningen.  
  
Bestem deg for hvem 
fortellingen skal 
handle om. Skriv hvor 
gammel personen er, 
hvor personen bor og 
to ting personen liker 
å gjøre.  
(Se tips nedenfor 
denne planen)  

Norsk - Del 2 
I dag skal du begynne 
på hoveddelen.  
Her skal du skrive om 
hva som skjer i 
fortellingen. Skriv 
minst tre setninger. 
  
I morgen skal du skrive 
mer på hoveddelen. 
(Se tips) 

Norsk – Del 3 
I dag skal du skrive 
ferdig hoveddelen. 
Skriv minst to 
setninger.  
(Se tips) 

Norsk – Del 4 
Skriv avslutningen til 
fortellingen din. Her 
skal du skrive hvordan 
det gikk til slutt. 
Les fortellingen din for 
mamma eller pappa. 
 
  

Norsk 
Ring en venn eller en i 
familien, for eksempel 
bestefar, tante eller 
en fetter. Les 
fortellingen din for 
dem. 

Matematikk 
Jobb 20 minutter på 
Multi nettoppgaver 
3B, kapittel 11, om 
addisjon og 
subtraksjon. 

Kunst og håndverk 
Gå inn på denne 
lenken: Origami for 
Kids - Origami Dog 
Tutorial (Very Easy) 
Lær deg å brette en 
hund av papir. Du kan 
gjerne prøve å brette 
andre ting også. 

Matematikk 
Jobb 20 minutter 
på www.salaby.no. 
Gå inn på 
Byparken. Velg 
faget matematikk 
og temaet minus. 
Velg deg minst tre 
ulike oppgaver å 
jobbe med. 

Spill et brettspill, 
kortspill eller 
terningspill sammen 
med noen i familien 

Matematikk 
Jobb 20 minutter på 
Multi smartøving.  

Kroppsøving/friluftsliv 
Sykle eller gå en tur 
sammen med en 
voksen. Gjerne i 
skogen. Kanskje dere 
kan lage og spise 
lunsjen ute? 

Spill et brettspill, 
kortspill eller 
terningspill sammen 
med noen i familien 

Kroppsøving 
Finn fram eget 
KRØ-dokument. 
Gjennomfør dette 
ute eller inne. 
  
  

Kroppsøving/friluftsliv 
Lek en lek ute sammen 
med søsken eller de 
voksne. Forslag: rødt og 
grønt lys, ballspill, lage 
og hoppe paradis, ulike 
sistenvarianter.  

Kunst og håndverk 
Søk på "how to draw" 
på youtube. Velg deg 
en video og tegn steg 
for steg etter videoen. 

Hjelp til hjemme: 
vær med å lage mat, 
dekke på bordet, 
rydde rommet ditt, 
støvsuge, gå ut med 
søpla osv.   

Hjelp til hjemme: 
vær med å lage mat, 
dekke på bordet, 
rydde rommet ditt, 
støvsuge, gå ut med 
søpla osv.   

Hjelp til hjemme: 
vær med å lage 
mat, dekke på 
bordet, rydde 
rommet ditt, 
støvsuge, gå ut 
med søpla osv.   

Hjelp til hjemme: 
vær med å lage mat, 
dekke på bordet, rydde 
rommet ditt, støvsuge, 
gå ut med søpla osv.   

Hjelp til hjemme: 
vær med å lage mat, 
dekke på bordet, 
rydde rommet ditt, 
støvsuge, gå ut med 
søpla osv.   
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Tips når du skal skrive fortelling: 
 
Hvem kan fortellingen handle om? 
En superhelt, en hund, bestemor, statsministeren, en trollmann, en vanlig gutt eller jente, deg selv, osv. 
 
Hvor kan fortellingen skje? 
På skolen, i verdensrommet, hjemme hos deg, i byen, i skogen, i en båt, osv. 
  
Hva kan skje i fortellingen? 
Et mysterium, alt er baklengs, finner en skatt, oppdager et magisk hus, møter en drage, noe annet spennende du 
kommer på.  

  
  
Andre nyttige lenker og tips til hjemmeundervisningen: 

Matematikk Norsk Engelsk 

Øving på addisjon og 
subtraksjon. Velg nivå og 
hastighet selv: 
https://www.matematikk.or
g/trinn1- 4/regneregn/  
  
Ulike matematiske 
utfordringer og spill for 1. – 
4.trinn: 
https://www.matematikk.or
g/trinn1- 4/spillsamling/  
  
Apper med fine 
matematikkoppgaver for 
barn: 
Dragonbox numbers (koster 
85,-)  
Matematisk TELLE (koster 
22,-)  
Tella (gratis)  

Fine øvelser i blant annet i 
høyfrekvente ord: 
http://portal.sandefjordskolen.no
/lesetrim/ 
  
Leseklodens hjemmeskole. En ny 
tekst for hver dag: 
https://www.lesekloden.no/idag/ 
  

Nettoppgaver Quest 3: 
https://www.lokus.no/open/questelevnettsted
3/Boy-I-am-hungry 
 
Nettoppgaver Stairs 3: https://stairs1-
4.cappelendamm.no/oppgavetre/seksjon.html
?tid=1110241 
 
Salaby engelsk: https://skole.salaby.no/3-
4/engelsk 
  

  
Lærerike serier og programmer på NRK Super:  
Ugler i mosen: https://nrksuper.no/serie/ugler-i-mosen  
Villa Mekk: https://nrksuper.no/serie/mekanikk  
Bli med heim: https://nrksuper.no/serie/bli-med-heim  
Sånn er jeg og sånn er det: https://nrksuper.no/serie/saann-er-jeg-og-saann-er-det 
MK – X: https://nrksuper.no/serie/mk-x 
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