
Uke 13: Hjemmeundervisning og arbeidsplan for 3. trinn 
  
Hei dere! Vi håper at dere har det bra alle sammen! 

 
Her følger en ny arbeidsplan med oppgaver for hver hjemmeskoledag. Husk å ta pauser 
mellom arbeidsøktene og vær mye ute.  

 
Vi minner om at barna gjør de oppgavene som står på den aktuelle dagen og at det jobbes 
hver dag.  
 
Dersom eleven er syk eller av annen grunn ikke kan gjøre skolearbeid en dag, så må dette 
på samme måte som tidligere meldes fra om på mobilskolemelding. Fravær vil føres som 
vanlig.  
 
Vi vil i løpet av ukene fremover ringe/kontakte alle familier og elever hver uke. Minst en 
gang og flere hvis behov. Dere kan også ta kontakt med oss når dere måtte ønske og har 
behov for det.  
 
Tusen takk for alle tilbakemeldinger fra dere! For veldig mange av dere har dagene med 
hjemmeskole til nå fungert veldig bra, til tross for denne utfordrende situasjonen. Vi har 
fått mange positive tilbakemeldinger på planen og forslag til noen justeringer. Vi har også i 
samråd med enkelte foreldre avtalt individuelle tilpasninger.  
 
Sjekk ut denne: 
På ekstraoppgavene under ser dere appen Lesemester. Den er veldig fin! Velg bibliotek og 
bokmål, så kommer det opp en rekke bøker som elevene kan få opplest eller som de kan 
lese selv. Dere blar selv i boka og følger med på bildene. Dere kan også velge engelsk i 
stedet for bokmål, dersom noen vil lese eller høre på noen engelske bøker. For eksempel: 
Engelsk og nivå grønn. Anbefales! Feideinnlogging.  
 
Tlf Hanne: 98439967      Mail: hanne.katrine.negard@faerder.kommune.no 
Tlf Silje: 92892215           Mail: silje.kebely@faerder.kommune.no 
 
 
Følgende telefonnummer kan benyttes for de elevene som har behov for å prate med noen andre: 

Torhild (helsesykepleier): 40911931 

Alarmtelefonen for barn og unge: 116111 nettsiden finner dere her: https://www.116111.no/ 

Informasjon finner dere også på skolens nettside. 

 
Lykke til! 
  
 

mailto:silje.kebely@faerder.kommune.no
https://www.116111.no/


Dette er målene du skal jobbe med hjemme denne uka: 

 

Hjelpsomhet: Jeg er flink til å hjelpe til hjemme.  
 
Ansvar: Jeg tar ansvar for å jobbe med målene på ukebrevet og gjøre de 
oppgavene som står hver dag.  
 
Utholdenhet: Jeg gir ikke opp selv om noe er slitsomt eller vanskelig.  

Norsk Jeg kan skrive noen ord med  sj-lyd som skrives som skj (skjerf, skjørt osv) 
Jeg vet at en setning starter med stor bokstav og slutter med punktum, 
spørsmålstegn eller utropstegn. 
Jeg kan skrive spørresetninger. 
Jeg kan skrive setninger med utropstegn!!! 

Matte Jeg kan stille opp plusstykker under hverandre, oppstilt addisjon, med og 
uten tieroverganger. 
Jeg kan stille opp minusstykker under hverandre, oppstilt subtraksjon, med 
og uten tieroverganger.  
Jeg kan veksle og bruke minnesiffer.  

Engelsk Jeg kan minst 5 engelske ord på familiemedlemmer. ( Stairs s. 79) 
Jeg kan skrive engelske setninger om familien min.  
(I have a brother. I do not have a sister.) 
Jeg kan lage egne setninger med ukas gloser. (Stairs s. 81) 

Fysisk 
aktivitet 

Jeg er i fysisk aktivitet minst 40 minutter hver dag.  
Jeg er ute minst en time hver dag.  

Naturfag Jeg kan navnet på de vanligste vårblomstene og vet hvordan de ser ut. 
(Hestehov, hvitveis og blåveis. Krokus og snøklokker i hager.) 

  
 

Dette kan du gjøre 
som ekstra- 

oppgaver hvis du 
ønsker 

og dersom det er 
for lite lekser en 
dag.  

• Multi-smart-øving 
https://tibet.gyldendal.no/access/login?site=multismartoving 

• Gruble.net 
http://www.gruble.net/matte/ 

• Lesemester 
https://app.lesemester.no/client/teacher/library 

• Salaby 
https://skole.salaby.no/3-4 

 
PRAKTISKE 
OPPGAVER 

DETTE SKAL DU GJØRE I NORSK, MATEMATIKK OG 
ENGELSK 

https://tibet.gyldendal.no/access/login?site=multismartoving
http://www.gruble.net/matte/
https://app.lesemester.no/client/teacher/library
https://skole.salaby.no/3-4


Mandag Hjelp til å 
brette eller 
henge opp 
tøy. 
 
Ring en du 
er glad i og 
spør 
hvordan det 
går. 
 
Rydde av 
bordet etter 
middag. 
 
Gjøre 
aktiviteter 
ute i minst  
2 x 20 
minutter.  

Norsk: RELEMO på data. Les i minimum 15 minutter.  
https://relemo.conexus.no/login/index.php 

Eller les 15 minutter i en egen bok. 
 
Kaleido 3, lese- og språkbok: Les s. 16. Skriv så teksten nederst 
på siden (Grønt felt: Per gikk på butikken..) inn i skriveboka di. 
Sett inn stor bokstav og punktum. 
 
Ukas ord: Gjør s. 36 (Sj-lyd som skrives skj) 
  
Matematikk: Multi 3B-bok 
s.45 + minst 15 minutter på Multi-smart-øving 
  
Engelsk: Stairs: Les s. 80 og 81 minst 2 ganger.  
Skriv så minst 5 setninger fra side 81 inn i skriveboka di. 
Overskrift: I love my family! 
 
Samfunnsfag: 
Se dagens supernytt : https://nrksuper.no/serie/supernytt 

  
Tirsdag 

Tørke støv i 
to rom i 
huset. 
 
Finne 
sokkepar 
som hører 
sammen, 
hvis dere 
har mange 
nyvaskede 
sokker. 
 
Gjør  
aktiviteter 
ute i minst  
2 x 20 
minutter. 

Norsk: RELEMO på data. Les i minimum 15 minutter.  
https://relemo.conexus.no/login/index.php 

Eller les 15 minutter i en egen bok.  
 
Ukas ord: Gjør s. 37 
  
Matematikk: Multi 3B-bok 
s.40 og 41 
Les eksemplene godt. Du må forstå disse før du regner. 
 
Samfunnsfag: 
Se dagens supernytt : https://nrksuper.no/serie/supernytt 
 
Naturfag/Norsk:  
Søk på nettet og finn ut hvordan blomstene ser ut:  
hvitveis, blåveis, hestehov, krokus, snøklokke.  
 
Gå en tur og se etter vårtegn. Hvilke vårblomster finner du? 
Skriv i skriveboka om hva du så og hørte av våren på turen. Lag 
en fin vårtegning til. 

Onsdag Dekke på til 
frokost og 
spise noe 
sunt.  
 

Norsk: RELEMO på data. Les i minimum 15 minutter. 
https://relemo.conexus.no/login/index.php 

Eller les 15 minutter i en egen bok. 
 

https://relemo.conexus.no/login/index.php
https://nrksuper.no/serie/supernytt
https://relemo.conexus.no/login/index.php
https://nrksuper.no/serie/supernytt
https://relemo.conexus.no/login/index.php


Ring en du 
er glad i og 
spør 
hvordan det 
går. 
 
 
 
Gjøre en 
aktivitet ute 
i minst  
2 x 20 
minutter.    
 
 
 
 
Mål hvor 
mange 
skritt det er 
rundt huset 
ditt.  
Skriv det 
ned i 
skriveboka.  

Skriv en mail til læreren din, eller skriv et brev som en voksen 
kan sende bilde av. Skriv litt om hva du liker aller best av 
skolearbeidet og hva du gjør hjemme utenom skolearbeidet. 
Vi sender deg selvfølgelig svar :) 
 
Kaleido 3 Lese- og språkbok: Les s. 18. Skriv minst 5 setninger 
med utropstegn i skriveboka di. Klarer du flere? For eksempel: 
Jeg trenger hjelp! Se deg for! Akkurat det jeg ønsket meg! 
Overskrift: Utropstegn!!! 
 
Matematikk:  
Multi 3B-bok 
Les og forstå s.42. Du må vite hva en strek over et tall betyr og 
du må vise hvordan du veksler i regnestykkene.  
Gjør s.43 
 
Engelsk: Stairs: Les 80 og 81 en gang til. Skriv glosene fra 
nederst på side 81 inn i skriveboka di. Lag så en setning med 
hver glose. Tips hvis det er vanskelig: Let i teksten over. 
Overskrift: Gloser 
 
Samfunnsfag: 
Se dagens supernytt: https://nrksuper.no/serie/supernytt 
  
Musikk: 
Lær deg den første rytmen. Se om du klarer den andre. 
https://www.youtube.com/watch?v=QsOtxigcXgc&fbclid=IwAR3
VWgFOLpceF3kYZQGb2E7A6cFvwy2H7RuYQEOm17tpAxMvRpfFS
1XRi_E&app=desktop 

Torsdag Gå ut med 
søpla.  
 
 
 
Støvsuge 
rommet 
ditt.  
 
  
 

Gjøre 
aktiviteter 
ute i minst  
2 x 20 
minutter. 

RELEMO på data. Les i minimum 15 minutter. 
https://relemo.conexus.no/login/index.php 

Eller les 15 minutter i en egen bok. 
 
Kaleido 3 Lese- og språkbok: Les s. 19. Skriv minst 5 
spørresetninger i skriveboka. Klarer noen å skrive 10 setninger?  
For eksempel: Kan du sende meg kakefatet? Har du sett 
solbrillene mine? Hvordan går deg med deg i dag? Overskrift: 
Spørsmålstegn????? 
 
Kaleido arbeidsbok: Gjør side 15 
  
Matematikk: Multi 3B-bok 

s.46 + spill spillet på s.47 med en voksen 
Ekstra utfordring til de som vil:  
Oppgavene på s. 47 
 

https://nrksuper.no/serie/supernytt
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Samfunnsfag: 
Se dagens supernytt : https://nrksuper.no/serie/supernytt 
 
Gå inn på Salaby https://skole.salaby.no/laer-om-virus/laer-om-
virus-1-4/  og les om Koronavirus. 

  
Fredag 

Vann 
plantene i 
huset.  
 
 
Øv på å 
knyte 
skolisser. 
 
 
 
 
Gjør 
aktiviteter 
ute i minst  
2 x 20 
minutter. 
  

RELEMO på data. Les i minimum 15 minutter. 
https://relemo.conexus.no/login/index.php 

Eller les 15 minutter i en egen bok. 
 
Kaleido 3 lese- og språkbok: Les s. 20, 22 og 23 
 
Kaleido arbeidsbok: Gjør side 24. Start med å skrive: Hvis fisken 
i akvariet ikke kan svømme så kan jeg ... Hvis katten min er 
mørkeredd så kan jeg ... Skriv minst 3 setninger til hvert svar. 
Husk stor bokstav og punktum og bruk fantasien. 
 
Matematikk:  
Jobb minst 30 minutter med Multi-smart-øving: 
https://tibet.gyldendal.no/access/login?site=multismartoving 

 
Engelsk: Stairs: Les familieordene på side 79. Skriv minst 5 
setninger i skriveboka di. For eksempel: I have a mother. Her 
name is... I do not have a sister. My grandmother is kind. 
Overskrift: Family 
 

Samfunnsfag: 
Se dagens supernytt: https://nrksuper.no/serie/supernytt 
 
Kunst & Håndverk: 
Se på videoen med kunstformen Sandart: 
https://www.youtube.com/watch?v=BNkLxLk3kaM 
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