
  
                 Uke 42 

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30-
09.45 

Samling i 
klasserommet 

PALS 
  

Matte/Norsk 
  

Lesekvart 
  

  
  

Matte/Data 
og tankekart 

  
  

Samling 
  

Musikk(Per)    
/ 

No(Petra 
           

Lesekvart 
PALS 

Lesekvart 
Arbeidstime 

  

09.45-
10.00 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

10.00-
10.45 

  
Matte/Norsk 

  

  
Matte/Data 
og tankekart 

No(Per) 
/ 

Musikk 
(Petra) 

Norsk-
tankekart 

/ 
Samfunns-

fag 

Uteskole  
med 3. trinn  
fra Herstad 

skole :) 
  

 
  

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)                            

Arbeidstime KH 
/ 

Arbeidstime 

      Norsk-
tankekart 

/ 

Samfunns- 
fag 

Aronsletta 
  

 
  

12.45-
13.00 

Friminutt Slutter 13.00 Friminutt Friminutt Slutter 12.45 

13.00- 
14.00 

Gym (Petra) 
              / 
     Engelsk (Per) 

  KH 
/ 

Arbeidstime 

    

  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 substantiv er et ord som er navn på mennesker, dyr eller ting. 
Fellesnavn: en ball, et tre Egennavn: Per og Petra 

Jeg vet at et synonym er et ord som betyr det samme som. Synonymet til snill er 
for eksempel grei 

Matte Jeg blir trygg på posisjonssystemet, vet hva som er enere, tiere og hundrere.  
Jeg vet forskjellen på siffer og tall.  
Jeg kan rangere tall etter størrelse. 
Jeg kan plassere og lese av tall på en tallinje. 
Jeg kan regne med norske mynter og sedler. 

Engelsk Jeg kan lese en enkel tekst på engelsk høyt for en medelev og for de voksne 
hjemme.  
Jeg kan tegne ut fra enkle instruksjoner på engelsk. The house has four windows. 
There is a tree in the garden. There is a dog under the tree. 
Jeg kan de 4 årstidene på engelsk: Summer, Autumn, Winter, Spring 

  
  

Lekser: 

  Huskeliste Lekser 

Til  
tirsdag 

  
  

Leselekse: Kaleido lese og språkbok s. 54 
  
Matematikk:  
Multi s.34 og øverste halvdel s.35 

Til  
onsdag 

  Leselekse: Kaleido lese og språkbok s. 56 
  
Engelsk leselekse: Se ark i leksemappa. Les minst 3 
ganger for en voksen. 

Til  
torsdag 

  Leselekse: Kaleido lese og språkbok s. 60 (substantiv) 
  
Muntlig oppgave hjemme etter du har lest siden:  
Forklar for en voksen: 
Hva en substantiv? 
Si 4 ting eller navn som er substantiv. 
  
  

Til  
fredag 

Husk uteskole! 
Vedkubbe og 

Leselekse: Kaleido lese og språkbok s. 57 
  



bålmat dersom du 
ønsker. 

Matematikk:  
Multi s.38 

  Ukelekse.   

Hei dere! 
  
Nå har vi fått inn mange skjemaer for lånekort på biblioteket. Flott! Er det noen av dere 
som ikke har sendt med skjemaet ennå, så gjør det innen onsdag denne uka. 
Noen elever har selvfølgelig lurt på når det er vi skal til biblioteket i byen, og det er 6. 
november. Nærmere informasjon kommer senere. Vi får omvisning, opplæring og 
inspirasjon til videre boklesing.  
Gi beskjed dersom barnet allerede har eget lånekort og send dette med på besøksdagen. 
Vi gleder oss!  
  
Neste torsdag, 24. oktober, er det foreldremøte i amfiet fra kl.18.30-20.00.  
  
En foreløpig agenda for møtet er: 
  
• Velkommen og presentasjon av nye lærere på trinnet 

• Bilder av barna fra temaperioden Miljøagentene mm 

• Det sosiale miljøet på trinnet 

• Diverse informasjon 

• Litt om fagene 

• Trinnkontaktene har ordet 

• FAU har ordet 

• Eventuelt 

  
Hilsen de voksne på 3. trinn  
  
  
Mailadresser: 
Silje Kebely: silje.kebely@faerder.kommune.no 
Hanne K. Negård: hanne.katrine.negard@faerder.kommune.no 
  
  
  
 


