
Ukebrev uke 20 for 3. trinn 

                                        
  
Denne uka starter alle trinn opp igjen på skolen. Vi fortsetter med våre 3 grupper og de 3 
klasserommene vi har. Nytt for oss er to faste uteskoledager i uka, ellers ingen endringer 
av betydning. Det blir litt flere lekser denne uka, som dere ser på lekseoversikten. 
 
 På uteskole skal vi lære mer om ulike fugler. Vi har allerede hørt om flere av elevene som 
har sett fugler hjemme. Vi håper vi får se flere av vårfuglene når vi er ute på tur. Vi skal 
også lete etter pinner som skal brukes til å lage et kunstverk på Labakken skole. 
Kunstneren Jannik Abel er en av de som har fått kunstoppdrag tilknyttet den nye skolen.  
 
Vi anbefaler at elever som trenger å jobbe mer med engelsk, gjerne jobber på Quest sine 
nettsider. Dette gir en veldig fin repetisjon. Det er også fint å jobbe med Quest 1 og 2, 
dersom dere ser at barnet deres trenger repetisjon av helt grunnleggende ord.  
 
https://www.lokus.no/open/questelevnettsted3 

 
For de som trenger mer trening i hoderegning i matematikk, addisjon, subtraksjon og 
multiplikasjon anbefaler vi ekstra jobbing  på Gruble.net og Regnregn for å automatisere 
mer.  
 
http://www.gruble.net/matte/ 

 
https://www.matematikk.org/trinn1-4/regneregn/ 

 
Viktig beskjed fra SFO! Gi beskjed om eleven skal på SFO eller ikke. Gå inn på IST og 
opprett gjerne fast avtale og om eleven er selvbestemmer. SFO vil ha beskjed om når 
barnet hentes hver dag og hvis de skal gå med medelever hjem. Disse beskjedene må gis 
innen 08.15 på morgenen. Strever dere med IST, så meld dette til leder på SFO eller rektor.  
 
Vi er mye ute i denne tiden.  Vi har fra denne uken to faste uteskoledager. 
Husk å sjekke værmeldingen og ta på klær etter vær!  
Garderober: Vi har faste garderobeplasser over større områder enn vi pleier. Det blir ikke 

byttet til annen garderobeplass når SFO starter.  

Kommuneoverlegen har vurdert følgende: 

• Regntøy og støvler kan henge igjen på skolen der det er ønskelig. 

 

https://www.lokus.no/open/questelevnettsted3
http://www.gruble.net/matte/
https://www.matematikk.org/trinn1-4/regneregn/


Etter endt skoleuke ønsker vi alle en riktig god 17.mai-feiring!   

 

TIMEPLAN FOR 3.TRINN:  

Timer/Pauser MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG  

8.30 - 9.45 RØD          Norsk 

BLÅ           Matte 

GRØNN    Norsk 

RØD       

EngelskBLÅ         

Matte 

GRØNN   Norsk 

 UTESKOLE 
Vi lærer mer 

om trær og 

fugler. 

 

Vanlig 

matpakke og 

vannflaske. 

Varm drikke 

og 4 kjeks er 

lov. 

 

RØD        Norsk 

BLÅ         Matte 

GRØNN   Norsk 

 UTESKOLE 

Vi leter etter 

pinner til 

kunst på 

  Labakken 

skole 

 

Vanlig 

matpakke og 

vannflaske. 

Varm drikke 

og 4 kjeks er 

lov. 

Pause  

9.45-10.15 

   

10.15 - 11.15 

Time + spising 

RØD          Norsk 

BLÅ           

NorskGRØNN     

Matte 

RØD        Norsk 

BLÅ       Engelsk 

GRØNN   Matte 

RØD        Norsk 

BLÅ         Norsk 

GRØNN   Matte 

Pause 

11.30 - 12.00 

   

12.00 - 13.00 RØD          Matte 

BLÅ          Norsk 

GRØNN    Norsk 

RØD        Matte 

BLÅ         Norsk 

GRØNN Engelsk 

RØD          Matte 

BLÅ          Norsk 

GRØNN    Norsk 

Vasker pulter og hender + opprop til SFO   

12.45 -13.00 

 

UTEOMRÅDE: Fra Storsteinen til 

Tusenårshaugen 

Baner + 

Skolegården 

Fra Langsteinen 

til Storsteinen 

Baner + 

Lekeplass SFO 

 

Tlf Hanne: 98439967      Mail: hanne.katrine.negard@faerder.kommune.no 
Tlf Silje: 92892215           Mail: silje.kebely@faerder.kommune.no 
Tlf Ellen E: 91714586       Mail: ellen.elisabeth.viernes.larsen@faerder.kommune.no 
  
Mål for denne uka er 

 

Ansvar: Jeg tar ansvar og følger reglene for avstand, hosting og håndvask. 
               Jeg tar ansvar for å sitte ved plassen min i klasserommet.  
 
Omsorg: Jeg er inkluderende og hyggelig mot alle i min klasseroms- 
                 gruppe og lekegruppe. 
 
Respekt: Jeg respekterer de nye klasseromsreglene. 
                 Jeg respekterer de nye utereglene.  

Norsk Jeg vet hva en sketsj er (Se leselekse mandag: På venterommet) 
Jeg vet minst 3 fakta om forfatter Ole Lund Kirkegård (Se leselekse tirsdag) 
Jeg kan ord og uttrykk som har med tid og gjøre: døgn, år, uke, dag, natt, 
måned. Tiden går, tiden flyr, god tid, dårlig tid, kort tid, lang tid.  

Matte Jeg automatiserer mer av multiplikasjonstabellen/gangetabellen 
Jeg kan finne en gitt brøkdel av en mengde. For eksempel hvor mye er en 
tredel av tolv epler? 

Engelsk Jeg kan månedene på engelsk. 
Jeg kan ukedagene på engelsk. 
Jeg kan skrive setninger som: On Mondays I play football. 

mailto:silje.kebely@faerder.kommune.no


Natur og 
samfunn 

Jeg vet hva ordet trekkfugl betyr. 

Jeg vet hvorfor fugler har forskjellige nebb.  

Smittevern Jeg kan vaske hendene på riktig måte. 

Jeg holder riktig avstand til andre i klasserommet og ute.  

Jeg nyser og hoster i albuen. 

Jeg tar kun på ting som er nødvendig. 

 
 

Gjelder hver dag Ha med: 

• Matpakke (Mat til skole og SFO, hvis du skal dit)  

• Ferdig fylt vannflaske 

• Pennal med blant, blyantspisser, viskelær, 
fargeblyanter. Gjerne saks og lim dersom du har.  

• Boka som du har hatt leselekse i 
 

Før du kommer til skolen må hendene være vasket. 
 
Møt så nærme 08.30 som mulig på henvist 
oppstillingsplass ute. 

 
Beskjeder og lekser: 

Mandag Leselekse: Kaleido Lese og språkbok 3B: Les side 118 og 119  
                   + les ark: kort tekst om fugler. 
 
Skrivelekse: Kaleido arbeidsbok 3B: Gjør s. 121 (Valgfri side: 120) 
Husk små bokstaver og stavskrift, men valgfritt om de henger sammen. 

Tirsdag Leselekse: Kaleido Lese og språkbok 3B: Les side 120 og 121. 
 
Matte: Jobb med Multi nettoppgaver, 3b, kap 13 Brøk. 
Gjør oppgave:  D nivå 1-2 og 3 
                            E  nivå 1-2 og 3 
https://podium.gyldendal.no/MNO1-4/3b 

Onsdag Leselekse: Kaleido Lese og språkbok 3B: Les side 124 og 125 
 
Skrivelekse: Kaleido arbeidsbok 3B: Gjør side 122 
Husk små bokstaver og stavskrift, valgfritt om de henger sammen. 

Torsdag  Leselekse: Kaleido Lese og språkbok 3B: Les side 126 og 127 
 

https://podium.gyldendal.no/MNO1-4/3b


Matte: Jobb med Multi nettoppgaver 3B, kap 14 Ganging. 
             Velg nivå fra oppgavene D, E og F.  
             Jobb i minst 30 minutter. 
https://podium.gyldendal.no/MNO1-4/3b 

 

 

 

 

 

https://podium.gyldendal.no/MNO1-4/3b

