
Uke 41 
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30-
09.45 

Samling i 
klasserommet 

PALS 
  

Felles-samling i 
gymsalen 

kl.09.00 v/rektor 
  

Lesekvart 
(sang) 

Matte/Norsk 
  
  

Samling 
PALS 

Spising 

  
Vi går til 
kirken            

Lesekvart 
  

Gå-dag 
Fra kl.09.00 

Lesekvart 
Matte/Norsk 

  

09.45-
10.00 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

10.00-
10.45 

 1/2 time norsk 
1/2 time matte 

Matte/Norsk Sangsamling 
i Nøtterøy 

kirke 
10.30-11.30 

Data 
Tankekart 

/ 
Samfunns-

fag 

Matte/Norsk 

10.45-
11.15 

Matpause Matpause Matpause Matpause Matpause 

11.15-
11.45 

Storefri Storefri Storefri Storefri Storefri 

11.45-
12.45 

Gym(Per) 
            / 
    Engelsk(Petra)                            

Vi går gå-løypa 
Trafikk-

opplæring 

Vi går tilbake 
til skolen 

  
Spising 

      Data      
 Tankekart  

/ 

Samfunns-
fag 

  

Arbeidstime 
/ 

Utelek 

12.45-
13.00 

Friminutt Slutter 13.00 Friminutt Friminutt Slutter 12.45 

13.00- 
14.00 

Gym (Petra) 
              / 
     Engelsk (Per) 

    
KH 

    

  Slutter 14.00   Slutter 14.00 Slutter 13.30   

  

Ukas mål: 

 
  

OMSORG i undervisningsrommet: 
Jeg er en god læringspartner 



Norsk Jeg kan lage et tankekart med bilder og tekst på Creaza. Tankekartet skal handle om 
meg selv. 
Jeg vet at et verb er et ord som forteller om noe du gjør. 
Jeg vet at et antonym er et ord som betyr det motsatte. Antonymet til liten er stor 

Matte Jeg blir trygg på posisjonssystemet, vet hva som er enere, tiere og hundrere.  
Jeg vet forskjellen på siffer og tall.  
Jeg kan telle til 1000 
Jeg kan telle med 10 og 100 om gangen opp til 1000 
Jeg kan skrive tall fra 0 til 1000 
Jeg kan skrive et tall på utvidet form. 

Engelsk Jeg kan lese en enkel tekst på engelsk høyt for en medelev og for de voksne 
hjemme. 

  
  

Lekser: 

  Huskeliste Lekser 

Til  
tirsdag 

Husk skjema for 
lånekort 
  

Leselekse: Kaleido lese og språkbok s. 42 
  
Matematikk:  
Multi s.37 

Til  
onsdag 

  Leselekse: Kaleido lese og språkbok s. 43 
  
Engelsk leselekse: Se ark i leksemappa. Les minst 3 
ganger for en voksen. 

Til  
torsdag 

  Leselekse: Kaleido lese og språkbok s. 44 
  
Matematikk:  
Multi s.32 og 33 

Til  
fredag 

Ikke uteskole! Leselekse: Kaleido lese og språkbok s. 48 
  

  Ukelekse. Skjemaet angående lånekort må fylles ut og leveres i 
løpet av uka.  

Hei dere! 
  
Velkommen tilbake etter høstferien!  Vi håper at alle har hatt en fin høstuke og at elevene 
er klare for nye skoleuker. 
  
Før høstferien hadde vi laget en søppel-Kahoot til elevene og stemningen var på topp! 
Dette var både flott repetisjon og veldig moro, så dette kommer vi til å gjøre flere ganger! 
  



Denne uka skjer det mye spennende. Vi skal på sangsamling i Nøtterøy kirke onsdag og det 
er Gå-dag på torsdag. Siden vi har to uteaktiviteter denne uka blir det ikke turdag på 
fredag, men vi gleder oss til neste uke. Da skal vi på tur med 3.trinn på Herstad skole! 
  
I forbindelse med DKS skal vi snart på besøk til biblioteket i byen. Vi får omvisning, 
opplæring og inspirasjon til videre boklesing.  
Vi sender hjem skjemaer dere må fylle ut og sende snarest tilbake til oss, slik at alle får 
utdelt sitt eget lånekort.  
Gi beskjed dersom barnet allerede har eget lånekort og send dette med på besøksdagen. 
Vi gleder oss!  
  
Vårt foreldremøte for 3. trinn er flyttet til torsdag  24. oktober, i amfiet fra kl.18.30-20.00.  
Grunnen til at vi måtte flytte foreldremøtet, er at det skal være storforeldremøte for 
barnehageforeldre i Kulturhuset den dagen som vi først hadde satt opp vårt møte. 
  
Hilsen de voksne på 3. trinn  
  
  
Mailadresser: 
Silje Kebely: silje.kebely@faerder.kommune.no 
Hanne K. Negård: hanne.katrine.negard@faerder.kommune.no 
  
  
  
 


