
Ukebrev uke 18 for 3. trinn 

                                          
                                                
Hei igjen og takk for sist på videomøtet!  
 
Vi er veldig klare for å ta imot dere elever på skolen igjen og gleder oss til å se dere! Per og 
Petra gleder seg også til å se dere etter hvert, men akkurat nå er de dessverre i karantene 
på toppen av skapet i klasserommet og må sitte der i fred. Det blir en kort oppstartsuke i 
og med fri på fredag 1.mai. 
 
VIKTIG! PÅ MANDAG MÅ ALLE SKOLEBØKER VÆRE MED TILBAKE TIL SKOLEN! 
 
I løpet av denne uka og den neste vil vi gjennomføre de siste utviklingssamtalene med 
dere foreldre. Vi prøver å holde en tidsramme på ca.15 minutter. Vi gir dere beskjed så fort 
vi har tidspunkt til dere eller vi spør gruppa vår om når dere kan. Begge metodene blir nok 
benyttet av oss for å få gjennomført alle utviklingssamtalene innimellom når vi ser at vi 
har mulighet. 
 
I en periode fremover vil det kun bli leselekser som hjemmearbeid. Alt annet arbeid gjøres 
på skolen. Dersom enkelte ikke får gjort forventede oppgaver i løpet av skoledagen, kan 
det bli aktuelt å sende med disse oppgavene hjem som lekse.  
Vi vil ha en fast uteskoledag i uka, i tillegg til å være mye ute ellers.  
 
Her kommer informasjon om hvordan skoledagen blir organisert. Vi har delt trinnet inn i 

tre grupper, som får hvert sitt faste klasserom. Vi har våre vanlige klasserom og i tillegg 

rommene til 5.trinn i samme gang som oss. Silje, Hanne og Ellen Elisabeth vil være like mye 

med hver av gruppene i løpet av dagen, men møter en fast gruppe hver morgen ute på 

oppstillingsplass.  

Elevene har fått tildelt egne områder som de skal møte opp til hver dag. Se liste lenger 

ned. 

 Vi oppfordrer til at elevene går til skolen og at foresatte ikke følger inn i skolegården. 

Elevene vil bli møtt ute av Silje, Hanne eller Ellen. Dersom det er beskjeder utover «det 

vanlige», eller noe dere ønsker å snakke med oss om ber vi dere om å sende skole-sms 

eller mail, for vi har nå ikke mulighet til å svare dere på spørsmål under oppstillingen ute. 

 Når elevene kommer på skolen: De må ha vasket hendene grundig før de går til skolen.  



Vi ber om at barn møter så tett opptil kl. 08.30 som mulig. Elever med symptomer på 

luftveisinfeksjoner (snue, hoste, nysing, vond hals osv.) kan ikke være på skolen eller SFO, 

og må holdes hjemme til de har hatt en symptomfri dag.  

Barn med kjent allergi og symptomer på allergi kan være på skolen/SFO. Når gruppene er 

inne skal de være på hvert sitt rom. Når vi spiser inne, spiser alle ved hver sin pult. 

Elevene må ha med: skiftetøy for dagen (vi har ikke oppbevaring av skiftetøy/ekstra tøy i 

garderoben denne perioden), fylt vannflaske, pennal og rett utstyr/bøker til dagen.  

Dersom dere for eksempel sender med yoghurt, send med skje også. Vi har ikke anledning 

til å låne ut fra kjøkkenet. 

Kosedyr/leker/ fotball: Det er ikke anledning til å ha med leker hjemmefra i denne 

perioden. 

Når eleven blir hjemme: Gi oss beskjed så tidlig som mulig slik at vi kan planlegge dagen, 

helst før 08.15. Det er også slik at dersom gruppeleder er syk og vi ikke får tak i vikar må 

elevene i den gruppen holdes hjemme. Men; om vi får beskjed tidlig nok om barn som blir 

hjemme kan vi omorganisere slik at vi forhåpentlig unngår akkurat dette!  

Når elevene slutter på skolen/skal på SFO: Elevene avslutter dagen på samme sted som de 

begynner dagen. Elevene krysses inn på SFO på samme sted.  Vi vasker hender med 

elevene før de går hjem/skal på SFO. 

Garderober: I denne perioden har vi faste garderobeplasser over større områder enn vi 

pleier. Det blir ikke byttet til annen garderobeplass når SFO starter.  

Grupper 3. trinn: 

Rød: 
(Glasshuset) 

Blå: 
(Midten) 

Grønn: 
(5.trinns-rommet) 

Manvir Matteo Filip 

Erlend Niklas Lucas 

Hans Ludvig Johan Louis 

Emil  Alex Bebak 

Mads Alaa Aurora GJ 

Mia Lukas Ella Louise 

Abigail Kevin Aurora IN 

Ella Sofie Celine Olivia 

Sara Shanika Caroline 

Ninni Leyla Amelia 

Ella HD Maria Jenny 

 Aurora W Edda 

11 stk 12 stk 12 stk 



 

Oppstillingsplasser ute når dere kommer til skolen: 

RØD: 3.TRINNS-INNGANGEN - Møtes av Ellen Elisabeth 

BLÅ: STEINEN ØVERST I SKRÅVEIEN NED TIL SKOLEN - Møtes av Hanne 

GRØNN: SKLIA VED TUSENÅRSHAUEN - Møtes av Silje 

 

FORELØBIG TIMEPLAN FOR 3.TRINN: Minner om fri på fredag 1.mai 

Timer/Pauser MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG (FRI) 

8.30 - 9.45 RØD BLÅ   

GRØNN 

Velkommen, 

nye regler og info 

om smittevern. 

RØD        Utetime 

BLÅ         Matte 

GRØNN   Norsk 

 

 UTESKOLE 

 

RØD       

Nat/samf 

BLÅ         Matte 

GRØNN   Norsk 

RØD       Norsk 

BLÅ       Utetime 

GRØNN  Engelsk 

Pause  

9.45-10.15 

    

10.15 - 11.15 

Time + spising 

RØD BLÅ 

GRØNN 

Vi trener på  

hygienetiltak 

RØD        Norsk 

BLÅ         Utetime 

GRØNN   Matte 

RØD        Norsk 

BLÅ       Nat/samf 

GRØNN   Matte 

RØD       Engelsk 

BLÅ        Norsk 

GRØNN  Utetime 

Pause 

11.15 - 11.45 

    

11.45 - 12.45 RØD BLÅ 

GRØNN 

Arbeidstime 

RØD        Matte 

BLÅ         Norsk 

GRØNN  Utetime 

RØD          Matte 

BLÅ          Norsk 

GRØNN Nat/samf 

RØD      Utetime 

BLÅ       Engelsk 

GRØNN Norsk 

Avslutter skole/ opprop til SFO   

12.45 -13.00 

  

UTEOMRÅDE: Fra Storsteinen til 

Tusenårshaugen 

Baner + 

Skolegården 

Fra Langsteinen 

til Storsteinen 

Baner + 

Lekeplass SFO 

 

Pausene organiseres ved at farge-gruppene går ut i rekkefølgen:     

RØD   -       BLÅ    -     GRØNN 

Farge-gruppene går inn igjen i rekkefølgen:                                       

RØD   -        BLÅ    -     GRØNN 

Elevene får nye garderobeplasser i nærheten av klasserommet de skal være. De blir med 
god avstand fra hverandre, for vi bruker hele korridoren. 
Skolegården vil være delt inn i soner der de ulike fargegruppene skal oppholde seg i 
friminuttene i løpet av dagen.  
 

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. 

mailto:silje.kebely@faerder.kommune.no


 
Respekt: Jeg respekterer de nye klasseromsreglene. 
                 Jeg respekterer de nye utereglene.  

Norsk Jeg vet hva en sketsj er. (Eksempel på sketsj: Leseleksa: Den surrete legen) 
Jeg vet hva et sammensatt ord er. SOMMERFERIE  -   BOKHYLLE  
Jeg kan skrive et dikt om våren. 

Matte Jeg kan bruke multiplikasjon (ganging) i problemløsing. 
Jeg vet at 3•2 = 2•3 
Jeg repeterer og automatiserer mer av 
multiplikasjonstabellen/gangetabellen, 2-, 3-, 4-, 5- og 10-gangen. 
Jeg lærer sangene til 6 - og 7 - gangen.  

Engelsk Jeg kan årstidene på engelsk. SUMMER, SPRING, AUTUMN, WINTER 
Jeg kan engelske ord om VÅREN. GREEN, LEAVES, FLOWERS, BIRDS SING. 
Jeg kan skrive engelske setninger om våren. 

Natur og 
samfunn 

Jeg kan gi eksempler på ulike vårtegn. 

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 
 
Dersom du mangler noe av utstyret til pennalet, så 
finner vi dette til deg på skolen. Bare du vil da bruke 
dette utstyret i denne perioden. 
 

Før du kommer til skolen må hendene være vasket. 



 
Møt så nærme 08.30 som mulig på henvist 
oppstillingsplass ute. 
 
Det skal ikke henge igjen noe i garderoben etter endt 
skoledag. Alt unntatt innesko skal tas med hjem.  

 
Beskjeder og lekser: 

Mandag Ha med pose/bærenett til å “tømme” garderobeplassen  
 
Leselekse: Kaleido  Lese- og språkbok: Les s. 108 og 109  Les minst 2 ganger. 

Tirsdag  
Leselekse: Kaleido  Lese- og språkbok: Les s. 110 Les minst 2 ganger. 

Onsdag  
Leselekse: Kaleido  Lese- og språkbok: Les s. 111 og 112 Les minst 2 ganger. 

Torsdag  
 Leselekse: Kaleido  Lese- og språkbok: Les s.116 og 117 Les minst 2 ganger. 

Fredag      FRI 1.MAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


