
Ukebrev uke 22 for 3. trinn 

 
Hei alle sammen!  
 
Vi håper at dere hadde noen fine fridager forrige uke! Utrolig nok er det nå bare 4 uker til 
sommerferie! 
Det blir langhelg til neste helg også pga fri mandag 1. juni. (2. Pinsedag) 
 
På uteskoledagen på onsdag var vi ved Prestegårdsdammen. Vi hadde en super dag og 
utforsket livet i dammen. Vi fant mange spennende arter og forskeriveren var stor. Noen av 
artene vi fant var: vannskorpioner, vannymfer, døgnfluelarver, vårfluelarver, virvlere, 
rumpetroll, froskeegg, ender og måker. Dette var både gøy og spennende!  
 

               
 
 

  

 

TIMEPLAN FOR 3.TRINN:  



Timer/Pauser MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG  

8.30 - 9.30 RØD          Norsk 

BLÅ           Matte 

GRØNN    Norsk 

RØD        Norsk 

BLÅ         Matte 

GRØNN   

Engelsk 

 UTESKOLE 

 

 Vi drar til 

Ande-

dammen  

på Teie 

 
 

 

 

Vanlig 

matpakke og 

vannflaske. 

Varm drikke 

og 4 kjeks er 

lov. 

 

RØD       Norsk 

BLÅ        Matte 

GRØNN  Arbeids-                 

time 

 UTESKOLE 
 

 

 

 

Vanlig 

matpakke og 

vannflaske. 

Varm drikke 

og 4 kjeks er 

lov. 

 

Pause  

9.30-10.00 

   

10.00 - 11.15 

Time + spising 

RØD          Norsk 

BLÅ           Norsk  

GRØNN     Matte 

RØD       Engelsk 

BLÅ        Norsk 

GRØNN   Matte 

RØD  Arbeidstime 

BLÅ         Norsk 

GRØNN   Matte  

Pause 

11.15 - 11.45 

   

11.45 - 12.45 RØD          Matte 

BLÅ          Norsk 

GRØNN    Norsk 

RØD        Matte 

BLÅ         

Engelsk 

GRØNN   Norsk 

RØD        Matte 

BLÅ Arbeidstime  

GRØNN   Norsk 

Vasker pulter og hender + opprop til SFO   

12.45 -13.00 
 

UTEOMRÅDE: Fra Storsteinen til 

Tusenårshaugen 

______________ 

Banene ikke 

skatebanen 

Der 2.trinn ikke 

er. 

______________ 

Baner + 

Lekeplassen 

Langstein til 
Storesteinen 

 

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 kan lage setninger som beskriver hva noe er lagd av. En bok er lagd av 
papir osv. Se skrivelekse på mandag. 
 
Jeg kan skrive stavskrift og jeg husker stor bokstav og punktum. 

Matte Jeg kan lese en oppgavetekst, forstå det matematiske innholdet og finne 
riktig regneart ut fra innholdet.  
Jeg kan bruke divisjon i ulike praktiske sammenhenger. Jeg kan finne antall 
grupper og antallet i hver gruppe. 

Engelsk Jeg kan noen preposisjoner på engelsk:  
over, under, on, in, next to 
 
Jeg kan disse insektene: 
 
 butterfly – sommerfugl 
 dragonfly - øyenstikker 

mailto:silje.kebely@faerder.kommune.no


 fly – flue 
 ladybug - marihøne 

Natur og 
samfunn 

Jeg kan navnet på 2 planter som vokser ved ferskvann. 

Jeg vet hva bytteetere, planteetere og nedbrytere spiser. 

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 Ingen leselekse akkurat i dag pga en litt lengre skivelekse... 
 
Skrivelekse: Kaleido arbeidsbok 3B: Gjør s. 138 og 139.  
På side 139, oppgave 22 kan det heller være: Se deg rundt hjemme. Finn så 
mange ting du klarer som er lagd av... 
Husk små bokstaver og stavskrift, men valgfritt om de henger sammen. 
 
Matematikk: Multi 3B. Gjøre ferdig s. 108, 109 g 110 (kan gjøre s.111, litt 
vanskelig uten konkreter)  
Har du mye ugjort fra s.103-107 bør du gjøre noe av dette også.  

Tirsdag Leselekse: Relemo 20 min 
 
Engelsk: Gjør ark merket Tuesday (2 sider) 

Onsdag  Leselekse: Relemo 20 min 
 



Matematikk: Multi nettoppgaver 3B, kap 15, Regning. 
Oppgave F, Divisjon: nivå 1, 2 og 3 
https://podium.gyldendal.no/mno1-
4/3b?location=menuItem_15#menuItem_15 

Torsdag  Leselekse: Relemo 20 min 
 
Engelsk: Gjør ark merket Thursday (2 sider) 
 
Matematikk: Multi 3B. Gjør prøven på s.114 

 

 

 

 

 

https://podium.gyldendal.no/mno1-4/3b?location=menuItem_15#menuItem_15
https://podium.gyldendal.no/mno1-4/3b?location=menuItem_15#menuItem_15

