
UKEPLAN 3A og 3B   uke 33 og 34            

                                         
MÅL FOR UKA:                   
Matematikk: Eleven skal kunne sammenligne mengder og tall. 
Norsk:  Kunne oppsummere det viktigste fra en tekst.  
Engelsk: Lære ord og setninger om skole.  
Sosialt mål: Vi respekterer ulike meninger og holder oss til saken. 

 

Beskjeder: Velkommen tilbake! Vi gleder oss til å være sammen med dere i 
3. klasse. Håper alle har hatt en fin ferie og er klar for et nytt skoleår.  
Nytt i år er at begge klassene har svømming hver uke. 
Skiftetøy kan ligge i ganga på skolen, hvis eleven tar med seg vått tøy hjem 
så pass på å sende nytt med tilbake. 
Husk innesko. 
På tirsdag går vi på tur de fire siste timene. Vi skal lage suppe, ta med kopp 

og skje. Husk klær etter vær!        
Husk lesekvart (15min lesing) hver dag i valgfri bok, dette kan være lydbok, 
lese selv eller at en voksen leser for deg. 
NB: Hvis barnet ditt har fått hjemmeisolasjon pga. coronavirus, må skolen ha beskjed så fort som mulig. Ring, 
send mail eller SMS til kontaktlærer snarest. Ved karantene skal det jobbes med skolearbeid hjemme. De to 
første dagene gjøres det som står på ukeplanen. Arbeid etter dette avtales med kontaktlærer. 

 
 

                                                              

Lekse til 
fredag 

Legg bokbind på bøkene du har i sekken. 
15 min lesing 

Svømming 3A og 3B! 
Husk svømmetøy, 
håndkle, såpe, 
svømmebriller og 
hårstrikk. 

Lekse til 
tirsdag 

Matte: Matemagisk 3A, gjør oppgave 1 og 2 
s 7. 
15 min lesing 

Tur de fire siste timene.  
Lov med LITT kjeks. Ha 
med mat og godt med 
drikke, en kopp og en 
skje. Kun lesebok, 
skrivebok og pennal i 
sekken. Klær etter vær. 

Lekse til 
onsdag 

Norsk:  
Lesing: Fabel 3A, les s 22 og halve 23. Les to 
ganger for deg selv, og en gang for en 
voksen.  
15 min lesing 

 

Lekse til 
torsdag 

Norsk:  



Lesing: Fabel 3A, les resten av s 23. Les to 
ganger for deg selv, og en gang for en 
voksen.  
Skriving: Svar på oppgave 1 og 2 på side 24. 
Skriv i den røde skriveboka. 
15 min lesing 

Lekse til 
fredag 

Engelsk: Skriv glosene tre ganger i 
gloseboka og øv på dem. 
Do page 4 in Quest workbook.  
15 min lesing 

Svømming 3A og 3B! 
Husk svømmetøy, 
håndkle, såpe, 
svømmebriller og 
hårstrikk. 

 

 
Engelske gloser 

Engelsk  Norsk 
Lesson Skoletime  
Desk  Pult 
Pencil  Blyant  

 
 
 

 
 
Vennlig hilsen Hæge (48249094) Martine (95472403) og Steinar 
(steinar.mushom@lyngdal.kommune.no) 

 
 

Hjemmearbeid ved karantene: 
Jobb 15 minutter på Salaby skole i engelsk, matte og norsk.  
Les valgfri bok i 15 minutter.  



 


