
Ukebrev uke 23 for 3. trinn 

 
Hei dere! 
 
Vi håper at alle har hatt en fin langhelg! 
 
Det er nå nye retningslinjer for skolene og vi på 3.trinn går tilbake til organiseringen med to 
klasserom. Regelen om en meter avstand bortfaller og alle på trinnet kan leke sammen. Vi 
opprettholder fortsatt gode hygienetiltak og hyppig håndvask. Barn med sykdomstegn må 
holdes hjemme.  
 
Det blir fra 4. juni de vanlige tidspunktene for start og slutt på skoledagene. Vi starter 08.30 
hver dag, avslutter 14.00 mandager, 13.00 tirsdager, 14.00 onsdager, 13.30 torsdager og 
12.45 på fredager. Denne uka slutter vi 13.00 tirsdag og onsdag.  
Vi stiller opp på de gamle oppstillingsplassene.  
               
TIMEPLAN FOR 3.TRINN:  

Timer/Pauser MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG  

8.30 - 9.45        Fri 

2. pinsedag 

   Norsk 

    / 

     Matte  

 

 

UTESKOLE 
På 

Teiebanen/ 

Teieområdet 

 

Vanlig 

matpakke og 

vannflaske. 

Varm drikke 

og 4 kjeks er 

lov. 

 

 

 

 
 

 

 

Slutt 13.00 

Norsk 

/  

K&H 

  

  

UTESKOLE 
 

 

 

 

Vanlig 

matpakke og 

vannflaske. 

Varm drikke 

og 4 kjeks er 

lov. 

 

 

 

 
 

 

 

Slutt 12.45 

Pause  

9.45 -10.00 

   

 

 

 

 

Spising 10.45 

 

         FRI 

 

Rydde hyller 

Tømme søppel 

Rydde klasserom 

 

    Arbeidstime 

   i matematikk 

Pause 

11.00- 11.30 

   

11.30 - 12.30 

 

 

   

         FRI 

Matte 

/ 

Norsk 

 

Norsk 

/  

K&H 

Pause  

12.30-13.00 
 

13.00 -14.00         

          FRI 

 
    Slutt 14.00 

 

Arbeidstime 

 
    Slutt 13.00 

        Utelek 
 
 
    Slutt 13.30 

 

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 

mailto:silje.kebely@faerder.kommune.no


 

 
 
Jeg holder arbeidsro i timene. 
Jeg er hyggelig og inkluderende mot alle på trinnet 

Norsk Jeg vet forskjellen på vært og hvert. Jeg har vært på tur. Hvert år feiret de.  
Jeg kan lage setninger med vært og hvert. 
Jeg tar pauser ved punktum når jeg leser en tekst. 

Matte Jeg kjenner igjen og kan navnet på de tredimensjonale figurene sylinder, 
prisme, pyramide, kule og kjegle.  
Jeg kan finne flater, hjørner og kanter på tredimensjonale figurer.  
Jeg kan beregne volum ved hjelp av opptelling av terninger.  

Engelsk Jeg kan noen preposisjoner på engelsk:  
over, under, on, in, next to, behind 
 
Jeg kan lage setninger med disse preposisjonene.  
  
The book was on the table.  
The rabbit was in the house.  
The snake was behind the chair. 

Natur og 
samfunn 

Jeg vet hva kommunen jeg bor i heter. 

Jeg vet hva et kart er, og hva det kan brukes til. 

Smittevern Jeg kan vaske hendene på riktig måte. 

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  
 

Beskjeder og lekser: 

Mandag Leksefri  

Tirsdag Leselekse: Kaleido Språk- og lesebok: Les s. 140, 141 og 142 
 



Matematikk: Multi 3A, gjør s. 77. Let rundt i huset etter ting med de 
tredimensjonale formene. Hvilke former er det lettest å finne? 
Fjør ferdig s. 78, 79, 80 g 81 

Onsdag  Leselekse: Kaleido Språk- og lesebok: Les s. Les vitsene på side 146 og 147 
 
Engelsk: Leselekse på ark, tosidig. Les minst 3 ganger. 

Torsdag  Leselekse: Kaleido Språk- og lesebok: Les s. 148 og 149 
 
Matematikk: Jobb 15 minutter med deletrening på gruble.net.  
http://www.gruble.net/matte/dele/deletreninglett/ 

Husk tipset: tenk gange        

 

 

 

 

 

 

http://www.gruble.net/matte/dele/deletreninglett/

