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Ukeplan for 3.trinn uke 7
Tlf: 63 88 71 10 (sentralbord)/63 88 71 23 (personalrom) 63887121 (SFO)
Kontaktlærere:
hannie.mie.nadden@fet.kommune.no
helene.volden@fet.kommune.no
Lærer:
oddlaug.kathrine.karlsen@fet.kommune.no
Sentralbord:
inger-lise.haga@fet.kommune.no

Mål:
Jeg lytter til andre på en god måte.
Jeg kan fortelle på en god måte og møte blikket til de som hører på.
Jeg vet hvor OL er og hva bokstavene står for.
Jeg kan regne med en ukjent.
Jeg kan lese og forstå en tekstoppgave.
Ukas sanger:
Tid:

8.30-11.00

11.00.11.45
11.45-12.45

12.45 –
13.45

Jippi jai!
MANDAG

Stasjoner i
norsk

STOREFRI
KRLE 3A
Gym 3B

TIRSDAG
Matematikk
Engelsk

STOREFRI
Praktisk matte
3B
Musikk 3A

ONSDAG
Uteskole med
mulighet for
grilling. Ta med
vedkubbe,
grillmat,
pølsepinne,
sitteunderlag og
varm drikke.

STOREFRI
Kunst og
håndverk 3A
Norsk 3B

Slutt kl. 12.45

Slutt kl. 13.00

Leksehjelp til 14.15

Gloser:

too –
også

Stasjoner i
matematikk

STOREFRI
Kunst og
håndverk 3B
Norsk 3A

FREDAG

KARNEVAL

STOREFRI
Ukeprøve
Spilltime

.

KRLE 3B
Gym 3A

Slutt kl. 13.45

TORSDAG

Slutt kl. 13.00
Leksehjelp til 13.30

hearhøre

bad wolfslem ulv

sly foxSlu rev

Hurra for vinterferiebarna Mathias 20.2., Oskar, Silje og Olav 21 .2.

Slutt 13.00

LEKSER UKE 7
 Man –tors. Zeppelin lesebok s. 110 – 113.
 Man til tors: skriveboka. Oppgave 1 tegn og skriv. Minst 5 setninger.
 Tirs – fre: Multi s. 68 og 69. Mattesidene er litt utfordrende og vi oppfordrer
til samarbeid og grubling hjemme.
 Quest: fra tirs til fredag les s. 50 og 51. Husk å øve på gloser.

Informasjon til foresatte:






Ann Trine Fagermoen er tilbake fra barselpermisjon og skal være hos oss, onsdag, tors
og fre frem til sommeren. Velkommen til oss. Nina fortsetter man og tirs.
Vi har nå fokus på stillelesing i klasserommet. Det er mulig å låne bok her på
mediateket eller ha med en egen bok hjemme. Fint hvis alle har en bok i hylla si.
Vi ønsker at alle skifter til gymtøy og dusjer etterpå hvis ikke annet er avtalt. Husk
gymtøy og gymsko hver mandag+ utstyr til dusjing.
Det blir en ny runde med utviklingssamtaler i uke 10. Vi setter opp tider. Fint hvis dere
prøver å bytte innbyrdes hvis tiden ikke passer.

God vinterferie fra Nina, Ann Trine, Hannie, Oddlaug og Helene.

