
Ukeplan uke: 40 Trinn: 3
Tema

Vennskaps-
uke

Denne uka skal vi fortsette arbeidet med temaet følelser. Vi avslutter det hele med en 
vennskapsdag for hele skolen på 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

• Klassekode er: JNFY på Norli 
junior-lesekonkurranse.

• Ha med fulladet læringsbrett på 
skolen hver dag. 

• På tirsdag blir det svømming på 
«Ørret».

• På torsdag skal hele skolen ha 
vennskapsdag. Det blir stasjoner 
både inne og ute. Husk klær til 
vær! 

• På fredag kommer fotografen til 
skolen for å ta klassebilde. Det 
er ikke portrettbilder for 3. trinn 
i år. 

• Det blir fort mye bløte klær om 
dagen. Det kan være lurt å ha 
skift liggende i skapet ☺

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

Mandag 04.10 Tirsdag 05.10 Onsdag 06.10 Torsdag 07.10 Fredag 08.10

08:30-10:00 Stasjoner med 
2. trinn

Matematikk

Svømming/
Engelsk

Matematikk

Norsk

Vennskapsdag 
uteskole

Matematikk

Norsk

10:00-10:15 FRIMINUTT

10:15-11:00 Mediatek
Svømming/

Musikk
Naturfag

Vennskapsdag 
uteskole

Fotografering

11:00-11:45 MAT og FRIMINUTT

11:45-13:15 Stasjoner med 
2. trinn

KRLE Arbeidstime
Vennskapsdag 

uteskole
K og h



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

Tema: Les side 22 i Salto, ta 
taleopptak med læringsbrettet 
ditt. Øv gjerne ett par ganger 
på forhånd.
Utfordring: Les side 23-25 i 
stedet, ta taleopptak med 
læringsbrettet ditt. Øv gjerne 
ett par ganger på forhånd.

Lesing: Les minst 15 minutter i 
låneboka di.

Svømming: Ørret har 
svømming på tirsdag. Husk 
svømmetøy!

Tema: Gjør ferdig tankekartet 
om «Følelser».

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 «lekse 
til onsdag uke 40 – tall». Husk 
å trykke på «gå videre» og 
«fullfør».

Lesing: Les minst 15 minutter i 
låneboka di.

Tema: Lag et tankekart om «Å 
være en god venn» – skriv inn 
minst sju ting.

Engelsk: 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 «Lekse 
til torsdag uke 40 – Feelings». 
Husk å trykke på «gå videre» 
og «fullfør».

Lesing: Les minst 15 minutter i 
låneboka di.

Tema: Jobb med «Boken om 
følelser» i Book Creator. Du får 
beskjed på skolen hva du skal 
gjøre. 

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 «Lekse 
til fredag uke 40 – tallene». 
Husk å trykke på «gå videre» 
og «fullfør».

Lesing: Les minst 15 minutter i 
låneboka di.

Bibliotek: Ta med lånebøker 
hvis du har lest de ferdig.

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

Vi er inne i den siste uka 
før høstferien. Håper alle 

får en flott høstferie : )

mailto:line.lund@elverum.kommune.no
mailto:kine.elisabeth.ronningen@elverum.kommune.no

