
Uke 10 

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30-
09.45 

Lesekvart 
Samling 

  
TEMA:Creaza 

/ 
TEMA: grupper 

Lesekvart 
  

TEMA 
  
/ 

Matematikk 
  

Lesekvart 
  

Norsk 
Stavskrift+ 

musikk 
/ 

Data 

Data 
/ 

Samfunns-
fag 

Info om 
svømming 

  
  

Kartlegging 
/ 

Uteskole 

09.45-
10.00 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

10.00-
10.45 

  
  

TEMA:Creaza 
/ 

TEMA: grupper 

  
  

TEMA 
/ 

Matematikk 

  
Norsk 

Stavskrift+ 
musikk 

/ 
Data 

Data 
/ 

Samfunns-
fag 

  
Uteskole på 

skoleområdet 
 / 

kartleggings-
prøve 

  

10.45-
11.15 

Matpause Matpause Matpause Matpause Matpause 
VANLIG 

MATPAKKE 

11.15-
11.45 

Storefri Storefri Storefri Storefri Storefri 

11.45-
12.45 

Gym(Per) 
    / 

  Data 
 og kartlegging             

Norsk 
/ 

KRLE 

  
Matematikk 

/ 
KH 

  

       
Matematikk 
         /      
    Norsk 

Uteskole på 
skoleområdet 

 / 
kartleggings-

prøve 

12.45-
13.00 

Friminutt Slutter 13.00 Friminutt Friminutt Slutter 12.45 

13.00- 
14.00 

Gym (Petra) 
              / 
          Data  
og kartlegging 

    
Matematikk 

/ 
KH 

    

  Slutter 14.00   Slutter 14.00 Slutter 13.30   

  



 
  
  

Ukas mål: 

 
  

Jeg sier fine ord og gjør gode handlinger! 
Jeg bidrar til godt samarbeid på gruppa mi.  
  
OMSORG  
Jeg gir kun hyggelige kommentarer til mine medelever. 
Jeg har et vennlig og positivt kroppsspråk. 
Jeg sier ifra til en voksen dersom jeg ser at noen ikke har det bra eller blir 
plaget. 

Norsk Jeg kan skrive setninger om steinaldersamfunnet og menneskene jeg har laget i 
pappesken. 
Jeg øver på å presentere min gruppe sitt steinalderprodukt. (Pappesken) 
Jeg tør å si noe foran klassen. 
Jeg kan hente informasjon fra ulike kilder som bøker, nettsteder osv. 

Matte Jeg trener på å bli raskere i hoderegning (pluss, minus, gange og dele) 
Jeg vet hvordan tegnet for tilnærmet lik (avrundet/omtrent) ser ut. 
Jeg kan runde av til nærmeste tier og nærmeste hundrer.  

Engelsk Jeg kan lage en engelsk dialog. 
Jeg kan lage en engelsk tegneserie i Creaza. 
 Jeg kan lage setninger med: cave - hule, tent - telt, stone- stein, to hunt- å jakte, 
to paint - å male 

  

Lekser: 

  Huskeliste Lekser 

Til  
tirsdag 

Husk 
foreldremøtet 
tirsdag 
 kl. 18.30! 
Husk å ta med 
mobil. Vi har en 
Learnlab-økt med 
dere. 
Velkommen! 

Norsklekse: Ny lesebok, Les i Kaleido B s. 6 og 7 
  
  
Matematikk:  Jobb 15 minutter med divisjon og 
multiplikasjon på Regneregn. Velg trinn 4. 
https://www.matematikk.org/trinn1-4/regneregn/     
(Regneregn) 

https://www.matematikk.org/trinn1-4/regneregn/


Til  
onsdag 

                    Leselekse: Ny lesebok, Les i Kaleido B s. 8 og 9. Frivillig 
med s. 10 og 11 
  
Matematikk: Gjør oppgave D 1 og 2, kap.9 (avrunding til 
nærmeste tier). Valgfritt D3. 
https://podium.gyldendal.no/mno1-
4/3b?location=menuItem_9#menuItem_9   (Multi nettoppgaver 
3b, kap. 9) 

Til  
torsdag 

  Leselekse: RELEMO på data. Se informasjon. Innlogging 
med Feide. Les i minimum 15 minutter. 
Matematikk: Gjør oppgave E 1 og 2, kap.9 (avrunding til 
nærmeste hundrer). Valgfritt E3. 
https://podium.gyldendal.no/mno1-
4/3b?location=menuItem_9#menuItem_9    (Multi nettoppgaver 
3 b, kap. 9) 

Til  
fredag 

Ikke bål! Husk 
vanlig matpakke 
på uteskole denne 
fredagen også! 
Varm drikke og 
kjeks er lov. 

Leselekse: RELEMO på data. Se informasjon. Innlogging 
med Feide. Les i minimum 15 minutter. 
  
Engelsk: Stairs: Les ordene på side 61 og dialogen på side 
62 
  
Tilpasninger:  
Er dette for vanskelig? Les ordene på s. 61 
Er dette for lite? Les s. 63 i tillegg 
  

  Ordenselever:  Aurora I.N og Ella H.D,  Abigail og Lukas 

  Renovatører: Edda og Mads, Mia og Ella L.H 

  
Hei dere!  
  
Mandag denne uka får vi besøk av LearnLab. De besøker ulike trinn på ulike skoler, og nå 
er det vår tur. De skal observere undervisningen på trinnet i en times tid, og snakke med 
oss om hvordan vi jobber i forhold til blant annet dybdelæring, tverrfaglighet, 
elevmedvirkning og  andre prinsipper i ny lærerplan. De kommer til oss i løpet av de to 
første timene og det blir spennende! 
  
På onsdag starter vi med leselekser i Relemo. Det er et veldig fint program for å trene 
høyfrekvente ord og for å øke lesehastighet. Vi sier litt om dette på foreldremøtet også. 
Elevene har vært inne og prøvd programmet forrige uke og kjenner det litt, men her er en 
liten oppskrift: 
  
Gå inn på relemo.no  
Logg inn med Feide  
  
Velg feks: 

https://podium.gyldendal.no/mno1-4/3b?location=menuItem_9#menuItem_9
https://podium.gyldendal.no/mno1-4/3b?location=menuItem_9#menuItem_9
https://podium.gyldendal.no/mno1-4/3b?location=menuItem_9#menuItem_9
https://podium.gyldendal.no/mno1-4/3b?location=menuItem_9#menuItem_9


• Øving nivå 20, 25 eller 30 (20 er veldig lett, 25 er middels og nivå 30 er for allerede 
gode lesere) 

• tekst  
• Velg en av tekstene 

• Still inn på 3 repetisjoner 

• Still inn på 30 sekunder 

• Start lesing og marker ordet eleven kommer til når lesetiden er ute og skjermen 
farges rosa. 

• Gjenta 3 ganger. 
• Så kommer det opp en graf med antall ord i minuttet. 
• Velg så ny tekst. 

  
Lykke til og si ifra hvis dere lurer på noe. 

  
  

  
Vårens utviklingssamtaler er i uke 12 og 13. Innkalling blir delt ut i starten av denne uka. Gi 
oss rask tilbakemelding på om dere kommer til avtalt tid eller om dere har byttet 
tidspunkt. 
  
Leseleksene i Stairs kan også denne uka tilpasses utifra elevens nivå. Se informasjon under 
leksa. Vi sender med Stairs hele denne uka også, så kan dere velge når dere gjør denne 
leksa eller om barnet deres trenger å trene på tekstene over flere dager. 
  
Velkommen til vårens foreldremøte på tirsdag denne uka kl. 18.30 til 20.00. 
Vi er også denne gangen i Amfiet. Velkommen! 
Vi har laget en steinalderutstilling i klasserommene, og denne får dere mulighet til å se på 
slutten av foreldremøtet. 
  
Hilsen de voksne på 3. trinn 
 


