
Uke 17: Hjemmeundervisning og arbeidsplan for 3. trinn   
                                                
Hei kjære elever og foreldre!  
 
Da går vi inn i siste uke med hjemmeskole-plan. Vi har ikke lagt inn praktiske oppgaver 
denne uka, da vi antakelig må ha noe mer kontakt med dere i Teams pga oppstart av 
skolen neste uke. Mulig det også blir noen oppgaver i forhold til smittevern i løpet av uka, 
som f.eks riktig håndvask.  
 
I løpet av uken vil det komme nærmere informasjon i forhold til åpning av skolen mandag 
27.april. Det vil komme ut felles informasjon til alle fra ledelsen. I tillegg vil vi komme med 
info om deling av trinnet i grupper, organisering av skoledagen med mer, når vi har dette 
klart.  
 
Vi må avgjøre fortløpende i løpet av uka hvordan vi skal kommunisere på best mulig måte 
med dere foresatte og elever og få formidlet det dere trenger å vite av informasjon på best 
mulig måte.  
 
I løpet av denne uka og uke 18 og 19 skal vi også gjennomføre utviklingssamtalene som 
utgikk tidligere i vår. Disse vil bli i form av en noe kortere telefonsamtale med dere 
foresatte. 
 
Powerpointen som elevene hadde forberedt går de selv gjennom med dere denne uka. 
Dette står som hjemmeskole-oppgave på tirsdag.  
Dere finner Powerpointen ved at eleven går på Teams og åpner Filer øverst på siden, så 
Nylige og så finner dere forhåpningsvis Powerpointen som heter Vår 2020.  
Hvis dere likevel ikke finner den, så send en mail til kontaktlærer på mandag, så hjelper vi 
dere eller så  sender vi Powerpointen til dere på svarmailen. 
 
I samtalen med dere foresatte kommer vi hovedsakelig til å snakke om det faglige og 
resultater på kartleggingsprøvene i tillegg til det sosiale. Har dere spesielle ønsker og 
behov for ting å snakke om, send en beskjed til kontaktlærer i forkant av samtalen.  
 
Tid for samtale sendes ut som skole-SMS. Det vil bli noe kort varsel. Dersom barnet har to 
hjem, gi oss beskjed innen tirsdag ang. hvem av foreldrene vi skal ha samtalen med og så 
videreformidler dere informasjonen dere imellom. 
 
Dette gjelder for Teams: 
 
-Teams må sjekkes hver dag. Logg på om morgenen innen kl.09.00 og se om det ligger 
beskjeder til deg. Logg på igjen i løpet av dagen for å se om det har kommet beskjeder. 
-Elevene kan chatte og video-chatte med hverandre, men husk at dette først og fremst er 
et verktøy til skolebruk. Samarbeid gjerne med en annen på trinnet eller i små grupper.  
-Teams er ikke et sted for å sende “tulle-meldinger” i små grupper eller med hverandre.  
-Elevene kan chatte med oss lærere mellom kl.09-13 hvis de lurer på noe. Vi svarer så fort 
vi har anledning. 
-Ønsker du å video-chatte med læreren, så send en forespørsel i chat. 



-Vi vil video-chatte med alle elevene i løpet av uka, enkeltvis eller i liten gruppe. Vi sender 
en melding slik at dere er logget på når vi ringer.  
 
Tlf Hanne: 98439967      Mail: hanne.katrine.negard@faerder.kommune.no 
Tlf Silje: 92892215           Mail: silje.kebely@faerder.kommune.no 
 
Følgende telefonnummer kan benyttes for de elevene som har behov for å prate med noen andre: 

Torhild (helsesykepleier): 40911931 

Alarmtelefonen for barn og unge: 116111 nettsiden finner dere her: https://www.116111.no/ 

Informasjon finner dere også på skolens nettside. 

 
Lykke til! 
  

Dette er målene du skal jobbe med hjemme denne uka: 

 

Hjelpsomhet: Jeg er flink til å hjelpe til hjemme.  
 
Ansvar: Jeg tar ansvar for å jobbe med målene på ukebrevet og gjøre de 
oppgavene som står hver dag. 

 
Utholdenhet: Jeg gir ikke opp selv om noe er slitsomt eller vanskelig.  

Norsk Jeg kan skrive ord med sj-lyd som skrives med sk:  
 
SKI         SKY         SKILT         SKIVE         SKYGGE          SKINNE 
 
 Jeg kan reglen:  I OG Y     DE ER SÅ KRY    DE VIL INGEN J      FORAN SEG SE   
 
Jeg vet at for eksempel ski skrives ski og ikke skji fordi det ikke skal være J 
foran I eller Y       

Matte Jeg kan bruke multiplikasjon (ganging) når jeg løser tekstoppgaver. 
Jeg vet at multiplikasjon er gjentatt addisjon, 5+5+5= 3 • 5 
Jeg vet at svaret blir det samme når jeg snur gangestykket, 3•2 = 2•3 
Jeg repeterer og automatiserer mer av 
multiplikasjonstabellen/gangetabellen, 2-, 3-, 4-, 5- og 10-gangen. 

Engelsk Jeg kan lese engelske dialoger. 
Jeg kan lese engelske dikt. 
Jeg kan skrive en kort dialog. 

Fysisk 
aktivitet 

Jeg er i fysisk aktivitet hver dag.  
Jeg er ute minst en time hver dag.  
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Dette kan du gjøre 
som ekstra- 

oppgaver hvis du 
ønsker 

og dersom det er for 
lite på arbeidsplanen 
en dag.  

• Multi-smart-øving 
https://tibet.gyldendal.no/access/login?site=multismartoving 

• Gruble.net 
http://www.gruble.net/matte/ 

• Lesemester 
https://lesemeister.no/ 

• Salaby 
https://skole.salaby.no/3-4 

 
FORSLAG TIL  
PRAKTISKE 
OPPGAVER 

DETTE SKAL DU GJØRE I NORSK, MATEMATIKK OG 
ENGELSK 

Mandag Vær ute i frisk 
luft i minst en 
time i løpet av 
dagen. 
 
 
  

Norsk: RELEMO på data. Les i minimum 15 minutter.  
https://relemo.conexus.no/login/index.php 

Eller les 15 minutter i en egen bok. 
 
Kaleido 3: Arbeidsbok B:  Lese og gjøre s. 70 og 71  
Morsom tekst om en mus. Den er på nynorsk, så du bør lese 
den minst 2 ganger før du svarer på spørsmålene. 
 
Matematikk: 
-syng gangesangene til 2-, 3-, 4-, 5-, og 10-gangen 
Husker du ikke melodiene kan du video-chatte med en venn i 
teams. 
-Hva betyr 4 • 3? Da mener vi ikke svaret 12. Forklar med et 
annet regnestykke eller med ord, og skriv forklaringen din på 
en chat til Hanne i Teams 
 
-Multi s.78-79 
Du må vise utregning/regnestykker på alle oppgavene, ikke 
bare skriv svarene.  
 
Øv ti minutter på gangetabellen.  
Velg gruble.net: http://www.gruble.net/matte/ 
Eller regneregn :https://www.matematikk.org/trinn1-
4/regneregn/regneregn.html?t=4 
 
Engelsk: Stairs: Les side 8 minst 3 ganger. Den husker du 
sikkert godt! 
 
Skriv disse setningene fra dialogen i skriveboka di:  
 
Overskrift: My dog is missing 

https://tibet.gyldendal.no/access/login?site=multismartoving
http://www.gruble.net/matte/
https://lesemeister.no/
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• Good morning! 

• Hello! 

• What can I do for you? 

• My dog is missing. 

• Tell me about your dog. 

• His name is Bongo. He is black and white. He is two 
years old. 

 
Samfunnsfag: 
Se dagens supernytt : https://nrksuper.no/serie/supernytt 

  
Tirsdag 

Vær ute i frisk 
luft i minst en 
time i løpet av 
dagen. 
 
 
 
 
  

Ukas ord: Gjør s. 42 
 
 
Fremfør powerpointen til utviklingssamtalen for foreldrene 
dine: 
Dere finner Powerpointen ved at eleven går på Teams og 
åpner Filer øverst på siden, så Nylige og så finner dere 
forhåpningsvis Powerpointen som heter Vår 2020.  
Send oss en mail dersom dette blir vanskelig. 
 
 
Kaleido 3: Lese og språkbok: Lese s. 90 og 91. Svar muntlig på 
de 3 spørsmålene på s. 91 
 
Kaleido arbeidsbok: Gjør s. 73. Morsom side om dyr! 
 
Matematikk:  
Multi s. 80-81-82-83 
 
Ekstra: Øv på gangetabellen. Lenkene ligger på 
mandagsplanen. 
 
Samfunnsfag: 
Se dagens supernytt : https://nrksuper.no/serie/supernytt 
 
KRLE: Jødedom: 
Hør på historien om Abrams reise: 
https://skole.salaby.no/3-4/krle/jodedom/det-gamle-
testamentet/abrams-reise  

Onsdag Vær ute i frisk 
luft i minst en 
time i løpet av 
dagen. 
 

Norsk: RELEMO på data. Les i minimum 15 minutter. 
https://relemo.conexus.no/login/index.php 

Eller les 15 minutter i en egen bok. 
 
Ukas ord: Gjør s. 43 

https://nrksuper.no/serie/supernytt
https://nrksuper.no/serie/supernytt
https://skole.salaby.no/3-4/krle/jodedom/det-gamle-testamentet/abrams-reise
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https://relemo.conexus.no/login/index.php


 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 
Kaleido 3 Lese- og språkbok: Les s. 94 og 95 Det handler om 
boka:  Verdens farligste gjeng. 
 
Kaleido 3 arbeidsbok: Gjør side 74. Svar på spørsmålene uten 
å svare ja eller nei. For eksempel: Har du hale? Jeg har ikke 
hale. Liker du gele? Jeg liker gele! 
 
Hvis du vil: Gjør side 75 
 
Matematikk:   
Multi s.84-85-86-87 
 
Ekstra: Øv på gangetabellen. Lenkene ligger på 
mandagsplanen. 
 
Engelsk: Stairs: Les diktene på s.25 minst 3 ganger. 
 
Skriv diktet om Humpty Dumpty inn i skriveboka di. 
Hvis du vil: Skriv deler av diktet eller hele diktet My 
boyfriend inn i skriveboka. 
 
Samfunnsfag: 
Se dagens supernytt: https://nrksuper.no/serie/supernytt 
  
Musikk: 
Se på Sangfoni: 
https://tv.nrk.no/serie/sangfoni/sesong/2/episode/7 

Torsdag  Vær ute i frisk 
luft i minst en 
time i løpet av 
dagen. 
 
 
 

 
  

 
RELEMO på data. Les i minimum 15 minutter. 
https://relemo.conexus.no/login/index.php 

Eller les 15 minutter i en egen bok. 
 
Kaleido 3 lese- og språkbok: Les s. 98 og 99. 
 
Kaleido arbeidsbok: Gjør side: 76 (Om forfatter Maja Lunde) 
 
Matematikk:  
Multi s.88-89-90 
 
Ekstra: Øv på gangetabellen. Lenkene ligger på 
mandagsplanen. 
 
Samfunnsfag: 
Les teksten “Adresse” (teksten ligger nederst på denne 
ukeplanen) Svar på spørsmålene. Overskrift: Adresse 

https://nrksuper.no/serie/supernytt
https://tv.nrk.no/serie/sangfoni/sesong/2/episode/7
https://relemo.conexus.no/login/index.php


  
Fredag 

Vær ute i frisk 
luft i minst en 
time i løpet av 
dagen. 
 
 
 
 
 
 
 
  

RELEMO på data. Les i minimum 15 minutter. 
https://relemo.conexus.no/login/index.php 

Eller les 15 minutter i en egen bok. 
 
Kaleido 3 lese- og språkbok: Les s. 102  og 103 
En voksen hjemme eller deg selv leser så s. 106  og 107 
 
Matematikk:  
Multi s.91-92-93 
 
Ekstra: Øv på gangetabellen. Lenkene ligger på 
mandagsplanen. 
 
Samfunnsfag: 
Se dagens supernytt: https://nrksuper.no/serie/supernytt 
Skriv minst to setninger i skriveboka di om hva du så på 
Supernytt. Overskrift: Supernytt torsdag uke 17 
 
Kunst & Håndverk:  
Lag en fuglekite (drage). Oppskriften finner du på bildene 
under. Prøv den når du er ute og leker. 
 
ZDl3PXioJ1 

 

 

Spørsmål:  

1) Kan du adressen din?  

https://relemo.conexus.no/login/index.php
https://nrksuper.no/serie/supernytt


2) Hva heter stedet du bor på? 

3) Hva er navnet på kommunen der du bor? 

 

 

 

 

 


