
Ukeplan uke: 39 Trinn: 3
Tema

Hjerterom på 
timeplanen

De neste to ukene skal vi arbeide med temaet følelser. Vi avslutter det hele med en 
vennskapsdag for hele skolen neste torsdag. Informasjon fra skole:

• Vi må ha beskjeder før 08:00 i 
Visma. Hvis eleven ikke skal på 
SFO send melding til SFO:
480 51 678

• På tirsdag kommer fotografen 
til skolen for å ta klassebilde og 
portrettbilder av elevene. 

• På tirsdag blir det svømming på 
«Torsk».

• Klassekode er: JNFY på Norli 
junior-lesekonkurranse.

• Ha med fulladet læringsbrett på 
skolen hver dag. 

• Patrick som går VG2 kommer i 
praksis hos oss onsdager, 
torsdager og fredager frem til 
uke 45.

Mandag 27.09 Tirsdag 28.09 Onsdag 29.09 Torsdag 30.09 Fredag 01.10

08:30-10:00
Matematikk

Norsk

Fotografering

Svømming/
Engelsk

Matematikk

Norsk

Stasjoner med 
2.trinn

Uteskole med 
2.trinn

10:00-10:15 FRIMINUTT

10:15-11:00 Mediatek
Svømming/

Musikk
Tegneserie Kroppsøving

Uteskole med 
2.trinn

11:00-11:45 MAT og FRIMINUTT

11:45-13:15 Stasjoner KRLE Engelsk
Stasjoner med 

2.trinn
Uteskole med 

2.trinn



Lekseplan for 3. trinn

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag

Tema: Sett bokbind på Salto 
elevbok i løpet av uka. Les side 
16 i Salto, ta taleopptak med 
læringsbrettet ditt. Øv gjerne 
ett par ganger på forhånd. 
Husk å kalle filen: Lekse norsk 
uke 39.

Lesing: Les minst 15 minutter i 
låneboka di.

Svømming: Torsk har 
svømming på tirsdag. Husk 
svømmetøy!

Tema: Gjør ferdig tankekartet 
«Fornavn».

Matematikk: Gå inn på appen 
«FEIDE-ressurser» og 
«Skolestudio». Logg deg inn 
med ditt brukernavn og 
passord. Trykk på bjella (øverst 
til høyre) og arbeid med 
«Søylediagram – lekse til 
onsdag uke 39».

Lesing: Les minst 15 minutter i 
låneboka di.

Tema: Gjør ferdig CLUE-
tegneserien din i Book Creator.

Engelsk: Les inn de engelske 
følelses-glosene i tankekartet 
«Feelings» (Kidspiration) som 
vi lagde på onsdag. 
Les inn «I am happy» «I am…» 
under hver følelse. 

Lesing: Les minst 15 minutter i 
låneboka di.

Tema: Les inn teksten til 
følelsene «nysgjerrig, sint og 
trist» i Book Creator. Ta selfie 
hvor du viser følelsene: 
«forvirret, stolt, skuffet»

Matematikk: 
Gå inn på appen «FEIDE-
ressurser» og «Skolestudio». 
Logg deg inn med ditt 
brukernavn og passord. Trykk 
på bjella (øverst til høyre) og 
arbeid med «Tresifrede tall –
lekse til fredag uke 39».

Lesing: Les minst 15 minutter i 
låneboka di.

Pakk uteskolesekken ☺
HUSK! Gode klær, varme nok 
klær, klær etter vær og gode 
sko. Sitteunderlag, godt med 
mat og drikke.

Kontaktinfo:
Meldinger - Visma FLYT skole 
Telefon skole - 624 35 860
Telefon SFO - 480 51 678  
Kontaktlærere: Line Lund – line.lund@elverum.kommune.no Kine E. Rønningen – kine.elisabeth.ronningen@elverum.kommune.no
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