
Ukeplan uke: 48 Trinn: 3
Tema

Nettvett
Hvordan skal vi være på nett? Hva er lurt å gjøre? Hva er ikke så lurt å gjøre? Er det annerledes å 
skrive med noen, enn å snakke med noen? Hvorfor må vi holde passordet vårt hemmelig? Når 
bør vi si ifra til en voksen? Hva skal jeg gjøre hvis jeg opplever noe som ikke er greit? 

Informasjon fra skole:

• På tirsdag blir det svømming på 
«Ørret».

• 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 ☺

Mandag 29.11 Tirsdag 30.11 Onsdag 01.12 Torsdag 02.12 Fredag 03.12

08:30-10:00
Matematikk

Norsk

Matematikk

Svømming/ 
Engelsk

Uteskole Stasjoner
Matematikk

Norsk

10:00-10:15 FRIMINUTT

10:15-11:00 Mediatek
Svømming/

Musikk
Uteskole Kroppsøving Mediatek

11:00-11:45 MAT og FRIMINUTT

11:45-13:15 Stasjoner KRLE Uteskole

Kroppsøving/ 
Samfunnsfag

Naturfag

K og h



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

Tema: Elevene skal i desember få 
jobbe med «Fabelaktig Julehefte» i 
lekse. Det går an å laste ned 
appen «AR Aschehoug» på egen 
tlf/nettbrett, men det går 
dessverre ikke an på 
læringsbrettene. Det er frivillig og 
laste ned appen, men kan gjøre 
det hele litt mer spennende. 

Gjør side 4 i heftet ditt. Les 
teksten, skriv søknad til Julenissen 
i Book Creator i boka «Fabelaktig 
julebok».

Øve til Lucia – se Teams.

Lesing: Les minst 15 minutter i 
låneboka di.

Svømming: Ørret har svømming 
på tirsdag. Husk svømmetøy!

Ta med: Renvasket syltetøyglass 
uten etikett, til juleverksted 8.-
9.desember. Obs! Noen har 
allerede tatt med.

Tema: Gjør side 5 i «Fabelaktig 
Julehefte». Du kan bruke både 
Book Creator (Fabelaktig 
Julebok) og kidspiration til 
skriving. 

Øve til Lucia – se Teams.

Lesing: Les minst 15 minutter i 
låneboka di.

Ta med: Renvasket 
syltetøyglass uten etikett, til 
juleverksted 8.-9.desember. 
Obs! Noen har allerede tatt 
med.

Tema: Gjør side 6 i «Fabelaktig 
Julehefte». Du kan bruke Book 
Creator (Fabelaktig Julebok) til 
skriving.

Øve til Lucia – se Teams.

Lesing: Les minst 15 minutter i 
låneboka di.

Ta med: Renvasket 
syltetøyglass uten etikett, til 
juleverksted 8.-9.desember. 
Obs! Noen har allerede tatt 
med.

Tema: Gjør side 7 i «Fabelaktig 
Julehefte». Du kan bruke Book 
Creator (Fabelaktig Julebok) til 
skriving. 
Utfordring: Gjør «Skriv mer»-
oppgaven nederst på siden.

Øve til Lucia – se Teams.

Lesing: Les minst 15 minutter i 
låneboka di.

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

Ta med: Renvasket 
syltetøyglass uten etikett, til 
juleverksted 8.-9.desember. 
Obs! Noen har allerede tatt 
med.

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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