
Ukeplan uke: 43 Trinn: 3.
Læringsmål for uka:

Norsk Jeg vet hva vokalene heter. 

Matematikk Jeg vet hvordan vi måler vekt som gram og kilo. Informasjon fra skole:

Engelsk: Jeg kan finne rimord på engelsk. - De som skal ha bad på tirsdag er: 
Odin, Arin, Emily-Kate, Adrian, 
Amalie, Nora, Kristian-A., 
Martinus, Selin, Ruth, Selma, 
Adrian Andrè, Ole-Henrik, 
Teodor.

- Det nærmer seg tiden for 
utv.samtaler. Vi er jo inne i en 
spesiell tid med tanke på Covid-
19, så hvis noen av en aller annen 
grunn ikke ønsker å møte på 
denne samtalen på skolen, så gi 
meg beskjed i løpet av uke 43. 
Dere vil da få tilsendt 
utv.samtaleskjemaet hjem, eller 
evt. en samtale på Teams

- Uke 43 er Internasjonal uke, og vi 
kommer til å ha ekstra fokus på 
inkludering, rasisme og FN.

- Utedag onsdag. Elevene må ta 
med en vedkubbe, og det vil bli 
muligheter til bålmat for de som 
ønsker å ha med seg det.  Husk 
klær etter vær!

Sosialt: Jeg passer på at pulten min er helt tom før jeg reiser hjem. 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08:30-10:00
Norsk
Matte

Engelsk
Matte/

Svømming

Utedag.
Vi går til 

gapahuken. 

Norsk
Matte

Gym

10:00-10:15 FRIMINUTT

10:15-11:00 Engelsk
Matte/

svømming
« Norsk RLE

11:00-11:45 MATPAUSE OG FRIMINUTT

11:45-13:15
Samf.fag

«
Samf.fag
Utetime

« K og H
Norsk
Matte



Lekseplan for 3.trinn
Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag

Norsk: Les side 34 og 
35 i leseboka. Les 
minst tre ganger. 

Matte: Gjør side 25 i 
Multi Rød. Husk at 
du kan sette tallene 
under hverandre 
sånn som dette (bruk 
gjerne den brune 
kladdeboka):

237
+  41
=278

Matte: Gjør 15 
minutter på Multi
Smart Øving. 

Norsk: Skriv om 
utedagen i lillaboka 
di. Tegn til!

Engelsk: Se på side 16 
i Quest textbook. 
Skriv ordene som står 
under glossary på 
siden. Skriv i lillabok. 
Prøv om du klarer å 
lese ordene også; 
gjerne høyt for en 
voksen. 

Norsk: Gjør ferdig 
side 22 og 23 i 
stavskriftboka. 

Matte: Gjør side 26 i 
Multi Rød. 

Når det er minus kan 
du også sette opp 
stykkene under 
hverandre slik (bruk 
gjerne den brune 
kladdeboka):

768
- 242
=526


