
Ukeplan 3.trinn uke 21 
  
Vi begynner hver dag 08:30.                                                                                      Oppstillingsplass 
Skolen er slutt kl. 13 hver dag.                                                                                  Blå gruppe: Sykkelstativet                
Elever som ikke er på SFO skal ikke være på skolen før kl.08:30.                       Rød gruppe: Bordtennisbordet 
                                                                                                                                            
  
Denne uka blir en kort uke. Torsdag og fredag er fridager. 
Vi kommer fortsatt til å være en del ute. Det er derfor viktig at barna har med seg passende uteklær hver 
dag.  
  
Uteskole 
Vi skal ha uteskole på onsdag denne uken. Vi blir ute hele dagen. 
Utstyr til denne dagen: Klær som passer til å være ute, matpakke og vannflaske, sitteunderlag e.l. 
  
Her er noen glimt fra uteskole de siste ukene: 

 
  

  

Timeplan 

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Uteområde: Fotballbanen Håndballbanen vest Uteskole Håndballbanen 
øst 

Uteskole 

1. økt Skriving 
Skriveoppgave om 
17.mai 

Matematikk 
Vi jobber videre med 
geometri 

Uteskole 
Vi er på tur 
hele dagen.  
  

FRI FRI  

2. økt Vi øver på å tegne 
kart 

Norsk 
Vi jobber med 
grammatikk 
  

      

3. økt Matematikk 
Tekstoppgaver 

Engelsk 
Vi jobber med hefte 
om "Hobbies" 

      

  
  
 



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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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 skal Stine jobbe torsdager og fredager fremover. Anne Berit jobber mandag, tirsdag 
og onsdag. Martine jobber hver dag. 
  
Anne Berit har blitt en viktig del av gjengen på 3. trinn, vi legger ved et lite bilde av henne for dere som ikke kjenner 
henne fra før :) 
  

 
  
  
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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