
Ukeplan uke: 44 Trinn: 3.
Læringsmål for uka:

Norsk Jeg kan sette ord i alfabetisk rekkefølge.

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

Engelsk:
Jeg kan de engelske ordene for låve, ku, gris, fugleskremsel, traktor og 
bonde

- De som skal ha bad på tirsdag 
er: Teodor, Martinus, Emilie, 
Lasse, Sorah, Kasper, Sofia, 
Eva, Mats R, Natalie, Trym, 
Tobias

- I sekken ligger liste over 
tidspunkt på utv.samtaler Bytt 
innbyrdes hvis tidspunktet 
ikke skulle passe, men husk da 
å gi meg beskjed . Elevene 
skal være med. 

- Elevene har også fått med seg 
ark til elevsamtale. Ber om at 
dere ser på det sammen (fyller 
ut) og at det leveres litt kjapt 
tilbake, og senest onsdag 28/10. 
Litt kort frist, men håper det 
går greit !

- I uke 44 vil det derfor pågå 
elevsamtaler og 
elevbesvarelsene i «Kultur for 
læring»

Sosialt: Jeg hører etter når voksne gir beskjeder. 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08:30-10:00
Norsk
Matte

Engelsk
Matte/

Svømming

Norsk A
Matte B

Arbeids-
program
/blomst

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

Norsk B
Matte A K og H

Arbeids-
program
/blomst



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

Norsk: Gjør side 14 i 
lilla Zeppelin 
arbeidsbok. 

Matte: Gjør de øverste 
oppgavene 
(talloppgavene)på 
side 27 i Multi Rød. 
Husk at du kan sette 
tallene under 
hverandre sånn som 
dette (bruk gjerne 
den brune 
kladdeboka):

237
+  41
=278

Matte: Gjør resten av 
side 27 i Multi Rød. 

Norsk: Gjør side 15 i 
lilla Zeppelin 
arbeidsbok. 

Norsk: Gjør side 16 i 
lilla Zeppelin 
arbeidsbok. 

Engelsk: Se på side 19 
i Quest textbook. 
Skriv minst 5 
setninger om bildet. 
Det kan være I see
setninger. F.eks.:

I can se a scarecrow. 

Norsk: Gjør ferdig 
side 24 i 
stavskriftboka, og les 
halve s.25 høyt for en 
voksen. 

Matte: Gjør ferdig
side 52, 53, 54 og 55 i 
Multi Blå hvis du 
ikke ble ferdig på 
skolen. 
Når det er minus kan 
du også sette opp 
stykkene under 
hverandre slik (bruk 
gjerne den brune 
kladdeboka):

768
- 242
=526


