
Ukeplan uke: 42 Trinn: 3
Tema

De grønne 
forskerspirene 

– Hva er 
energi?

De Grønne Forskerspirene er en spennende og lærerik konkurranse om energi, som vekker både 
forskerlysten og miljøengasjementet til elevene. Elevene vil gjennom få muligheten til å prøve seg 
som ekte forskere ved å gjennomføre morsomme eksperimenter og oppgaver. Gjennom lek og 
moro vil elevene få kunnskap om hva energi er og hvordan det har seg at sola er kilden til nesten 
all energi. «Hva er energi?» er temaet for de to første ukene. 

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.

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

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

Mandag 18.10 Tirsdag 19.10 Onsdag 20.10 Torsdag 21.10 Fredag 22.10

08:30-10:00
Matematikk

Norsk
Uteskole

Matematikk

Norsk

Tema-
stasjoner

Matematikk

Norsk

10:00-10:15 FRIMINUTT

10:15-11:00 Mediatek Uteskole Engelsk Kroppsøving Mediatek

11:00-11:45 MAT og FRIMINUTT

11:45-13:15 Tema Uteskole
Matematikk

Norsk
Tema K og h



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

Tema: Les side 57 i Salto, ta 
taleopptak med læringsbrettet 
ditt. Øv gjerne et par ganger på 
forhånd.
Utfordring: Les side 58-59 i 
stedet, ta taleopptak med 
læringsbrettet ditt. Øv gjerne et 
par ganger på forhånd.

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.

Tema: Rydd rommet ditt og ta 
minst tre bilder av det med 
læringsbrettet ditt. Ta med 
lånebøker du har lest ferdig 
tilbake på skolen. ☺

Matematikk: Lag klokka du har 
fått utdelt. Se på filmen som 
ligger på klassesiden i teams og 
gjør oppgavene fra filmen. 
Skriv svarene dine i den brune 
kladdeboka.   

Lesing: Les minst 15 minutter i 
låneboka di.

Tema: Skriv minst tre setninger 
om hva du liker med rommet 
ditt. Skriv minst tre setninger 
om hva du vil endre på rommet 
ditt i Book Creator. 

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 42 – My day». 
Husk å trykke på «gå videre» 
og «fullfør».

Lesing: Les minst 15 minutter i 
låneboka di.

Tema: Gjør ferdig boken om 
rommet ditt. Boken skal 
inneholde bilder, tekst og lyd, 
minst tre sider.

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 42 – klokka». 
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

«Hva skjer inne i ballongen 
når jeg blåser inn luft?»
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