
Uke 12: Hjemmeundervisning og arbeidsplan for 3. trinn 
  

Informasjon: 
  
Hei dere! 

 
Dette blir den første hele uka med hjemmeundervisning.  
 
Her følger en arbeidsplan for hver hjemmeskoledag. 
Det blir skolearbeid i bøkene, skolearbeid på nett, praktiske oppgaver hjemme og økter 
med fysisk aktivitet. Husk å ta pauser mellom arbeidsøktene.  
 
Vi minner om at barna gjør de oppgavene som står den aktuelle dagen og at det jobbes 
hver dag. Her er det ikke meningen å gjøre unna alt på noen få dager. Alle skriftlige 
oppgaver skal sjekkes og godkjennes av en voksen. De fleste elevene klarer nå fint å skrive 
små bokstaver, så vi oppfordrer til dette. Bokstavene må ikke henge sammen, dersom det 
er vanskelig. 
 
Mandag mellom 8.00 og 11.00 må dere hente elevenes bøker. Da er skolen åpen og 
klasserommene er låst opp. Bøkene som elevene skal ha med hjem er de bøkene som er 
lagt frem på elevens pult. Resten må eventuelt ligge i sekken/hjemme.  
 
Bøker de trenger er:  
Kaleido lese- og språkbok 3B, Kaleido arbeidsbok 3B, Ukas ord, Skrivebok (kladdebok), 
Multi 3B og Stairs.  
 
Lykke til! 
  

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.  

Norsk Jeg kan skrive noen ord med sj-lyd. (Se lekser i Ukas ord) 
Jeg kan søkelese (Se lekser på Salaby skole) 
Jeg kan dybdelese (Se lekser på Salaby skole) 

Matte Jeg kan legge sammen (addere) flersifrede tall med og uten tierovergang. 
Jeg kan trekke fra (subtrahere) flersifrede tall med og uten tierovergang, 
uten oppstilling. 
Jeg kan sedlene og myntenes verdi og bruke penger i oppgaver om kjøp og 
salg.  
Jeg kan stille opp plusstykker under hverandre, oppstilt addisjon.  

Engelsk Jeg jobber med ulike temaer på Salaby skole- engelsk 
Jeg øver meg på å lese engelske dialoger. 



Fysisk 
aktivitet 

Jeg er i fysisk aktivitet minst 40 minutter hver dag.  

Samfunnsfag Jeg vet hva et virus er. 

  

 
 

  PRAKTISKE 
OPPGAVER 

DETTE SKAL DU GJØRE I NORSK, MATEMATIKK OG 
ENGELSK 

Mandag Gå ut med 
søpla. 
 
Dekke på 
bordet til 
middag. 
 
Gjøre en 
aktivitet ute i 
minst  
2 x 20 
minutter.  

Lenke for SALABY: https://skole.salaby.no/3-4 

 
Norsk: RELEMO på data. Les i minimum 15 minutter.  
 
Jobb så minst i 30 minutter med oppgaver på Salaby skole. 
(Logg inn med Feide)  
Velg så: Byparken - Norsk - Øv på lesing-Øv på søkelesing 
  
Matematikk: Multi 3B-bok. 
Gjør ferdig s.3-13. Er du ferdig gjør også s. 14, 15, 16. Husk å 
lese eksemplene nøye!  
TIPS:  
PLUSS: 248+120+35= 300+90+13=403 Legg sammen hundrere, 
tiere og enere for seg, regnestykket blir enklere. 
MINUS: Tegn penger og kryss ut. Husk å veksle. 
 
Er du ferdig i boka: Jobb med Multi-smart-øving: 
https://tibet.gyldendal.no/access/login?site=multismartoving 

  
Engelsk: Jobb minst 30 minutter med oppgaver på Salaby (Logg 
inn med Feide) Velg så: Byparken – Engelsk- Getting ready 
 
Samfunnsfag: 
Se dagens supernytt og fortell om en ting de snakket om, til en 
voksen hjemme. 
Dagens supernytt er klar på NRK super fra ca. kl. 11 hver dag. 

  
Tirsdag 

Rydd rommet 
ditt. 
 
 
Gjøre en 
aktivitet ute i 
minst  
2 x 20 
minutter. 

Norsk: RELEMO på data. Les i minimum 15 minutter.  
 
Jobb så minst i 30 minutter med oppgaver på Salaby skole. 
(Logg inn med Feide)  
Velg så: Byparken - Norsk - Øv på lesing-Øv på dybdelesing. 
 
Kaleido arbeidsbok: Gjør side 19. 
  
Matematikk:  Multi 3B-bok 

https://skole.salaby.no/3-4
https://tibet.gyldendal.no/access/login?site=multismartoving


Spill spillet på s.33. Bruk to ark og lag tilsvarende skjema som 
på siden 33. Ett skjema til hver spiller.  
 
Les og forstå eksempelet på s. 34. Fibo og Fiboline har hver sin 
måte. Hva synes du er lettest?  
Gjør oppgavene på s.34 og 35. 
Vis regnemåten du bruker og skriv ned tallene du bruker for å 
regne sammen. Tegn penger hvis du trenger for å forstå bedre.  
  

Samfunnsfag: 
Se dagens supernytt og fortell om en ting de snakket om, til en 
voksen hjemme. 
 
KRLE: 
Hør på historien om Moses i sivet. Følg lenken. 
https://skole.salaby.no/3-4/krle/kristendom/fortellinger-fra-
bibelen/det-gamle-testamentet/moses-i-sivet1 

Onsdag Rydd i 
gangen. Se at 
sko og jakker 
er på riktig 
plass.  
 
 
Gjøre en 
aktivitet ute i 
minst  
2 x 20 
minutter.    

Norsk: RELEMO på data. Les i minimum 15 minutter. 
 
Kaleido 3 Lese og språkbok: Les s. 14 
 
Kaleido 3 arbeidsbok: Gjør side 10 
 
Matematikk: Multi 3B-bok 
Gjør s.36. Les eksempelet godt! 
 
Engelsk: Jobb minst 30 minutter med oppgaver på Salaby 
skole. (Logg inn med Feide) Velg så: Byparken – Engelsk- At the 
airport 
 
Samfunnsfag: 
Se dagens supernytt 
 
Musikk: 
Se på Sangfoni 
https://nrksuper.no/serie/sangfoni/MSUS49000216/sesong-
2/episode-2 

Torsdag Rydde av 
bordet etter 
frokost.  
 
  

Gjøre en 
aktivitet ute i 
minst  

RELEMO på data. Les i minimum 15 minutter. 
 
Jobb minst i 30 minutter med oppgaver på Salaby skole. (Logg 
inn med Feide)  
Velg så: Byparken - Norsk – Dikt 
 
Kaleido arbeidsbok: Gjør side 11 
  

https://skole.salaby.no/3-4/krle/kristendom/fortellinger-fra-bibelen/det-gamle-testamentet/moses-i-sivet1
https://skole.salaby.no/3-4/krle/kristendom/fortellinger-fra-bibelen/det-gamle-testamentet/moses-i-sivet1
https://nrksuper.no/serie/sangfoni/MSUS49000216/sesong-2/episode-2
https://nrksuper.no/serie/sangfoni/MSUS49000216/sesong-2/episode-2


2 x 20 
minutter. 

Matematikk: Multi 3B –bok 
Les og forstå eksemplene s.37.  
Husk: VEKSLING OG MINNESIFFER  
Gjør s.38 og 39 
  

Samfunnsfag: 
Se dagens supernytt  
 
Gå inn på Salaby her , og les om virus. 

  
Fredag 

Gjøre en 
aktivitet ute i 
minst  
2 x 20 
minutter. 
  

RELEMO på data. Les i minimum 15 minutter. 
 
Jobb så minst i 30 minutter med oppgaver på Salaby skole. 
(Logg inn med Feide)  
Velg så: Byparken - Norsk - Bibliotek  
 
Ukas ord 3: Gjør side 34 (Ord med sj-lyd) Ekstra: gjør side 35 
 
Matematikk: Spill spillet s. 38 i Multi 3B med en voksen.  
 
Jobb 20 minutter med Multi-smart-øving: 
https://tibet.gyldendal.no/access/login?site=multismartoving 

 
Engelsk: Stairs: Les side 73. Ekstra: Les historien om Rusty: 76 
og 77. 
 

Samfunnsfag: 
Se dagens supernytt 
 
Kunst & Håndverk: 
Tegn en påskehare med Øisteins blyant. 
https://www.youtube.com/watch?v=bOA7xTOkkX8 

 

https://skole.salaby.no/laer-om-virus/laer-om-virus-1-4/om-koronaviruset
https://tibet.gyldendal.no/access/login?site=multismartoving
https://www.youtube.com/watch?v=bOA7xTOkkX8

