
  

UKEPLAN FOR 3. TRINN UKE 18              Ukas gullregel: Vi arbeider godt og gjør vårt beste. 

  

 

Mandag 01.05.17 Tirsdag 02.04.17 Onsdag 03.04.17 Torsdag 04.04.17 Fredag 05.04.17 
08.15-08.30 

Morgenåpning 
08.15-08.30 

Morgenåpning 
08.15-08.30 

Morgenåpning 
08.15-08.30 

Morgenåpning 
08.15-08.30 

Morgenåpning 

 

FRI! 

KRLE 

Buddhisme 

Gym 
Ballspill 

 

Mattegrupper 

Regnestrategier 

 
Engelsk 

Visit a farm 

 

Slutt 13.30 

EY-regning 

Regnestrategier 

 

Norsk  

Tekstskaping 

 

Bibliotek 

Husk å ta med 

biblioteksboka di! 

 

Slutt 13.30 

Naturfag 

Tur til Steinbruvann 

Vi leter etter insekter og 
andre vårtegn som 

kommer fram i sola.  

 

 Kle dere etter været og 
ta med mat og drikke. Vi 
tar med engangsgriller. 

 

Slutt 13.00 

Ukeprøve 

 

EY-Norsk 

Tekstskaping 

 

Kunst og håndverk 

Lage brosjyre om 

dyr eller seg selv 

 

 

 

Slutt 13.00 

Lekse til torsdag: 
Matematikk: 
Radius oppgavebok 
s.106 og 107 
Norsk: Lekseboka 

  HUSK Å LEVERE MATTE- OG 

NORSKLEKSENE DINE I 

DAG! 

HUSKELEKSE: 
Jeg vet hvilke insekter 

jeg kan finne ute i 
naturen nå om våren. 

  

 

 

 

FRI! 
 

AKS   
0730-0800:  
Grøt og brødmat 
 

1330-1400: 
Tomatsuppe m/ 
fullkornsmakaroni 

 

Leksetid  

 

1345-1600: Utetid og 
eventuelt noen 
aktiviteter inne. 

 

 

Stenger 1700 

AKS 
0730-0800  
Grøt og brødmat   
 

1330-1400: Pasta 
med kyllingkjøttdeig 
og salat 
 

Leksetid 
 

1345-1600: Utetid og 
eventuelt noen 
aktiviteter inne. 

  

Basket (P) 1600-1645  

 

Stenger 1700 

AKS 
0730-0800:  
Grøt og brødmat 

1300-1330: Rissuppe m/ 
fisk 

1315-1400: Utetid 

1400-1430: LSA: 
Vi jobber med:  
Multiplikasjon og 
divisjon  
1430-1600: Utetid og 
eventuelt noen 
aktiviteter inne 

Håndballskole (P) Hentes 
på Apalløkka 1630 (NB: 
Siste gang før 
sommeren!)  
 

Stenger 1700    

AKS  
0730-0800: 
Ostesmørbrød 
 

1300-1400: Utetid         

1400-1430: Nudler 
m/grønnsaker 

1430-1600:  
Utetid 
Konstruksjon 
Hobby 
KPK/Tegning 
Perling 
Film 
Idrettshall 
 

Stenger 1700    



  

 

 
 
 
 
Beskjeder til foresatte: 
Brukerundersøkelsen: Vi håper at alle svarer på undersøkelsen. Det gjelder også dere som ikke har barn på 

AKS. Den er tilgjengelig til og med 03.05.17. 

17.mai: Minner om at frist for å levere 17,mai lappen er torsdag 4.mai. 

 
ENGELSKE GLOSER  (Vi ønsker at elevene vet hva glosene betyr og kan skrive dem riktig):  

Hen= høne, chicken= kylling, goose= gås, piglet= grisunge, lamb= lam 

 

UKAS MÅL (Vi ønsker at foreldre snakker med eleven om ukas mål):  

Jeg kan 1-5-gangen og 10-gangen 

UKAS BEGREP (Vi ønsker at elevene kan forklare ukas begrep):  

Brosjyre =  er et kort skriv som blir brukt for å presentere seg selv, et emne, et produkt eller for å opplyse 

andre.  

Innledning= en innledning skal kort fortelle hva en tekst skal handle om. 

Overskrift= en overskrift kan gi informasjon om hva en tekst handler om, den skal skape nysgjerrighet og 

oppmerksomhet. 

Jeg er klar til å levere norsk- og mattelekse på torsdag.  

Jeg er klar til å vise lesemappe på fredag.   

Jeg har øvd på å skrive de engelske glosene, vet hva de 

betyr og er klar for å skrive dem riktig på ukeprøven. 

 

Jeg har snakket om ukas begreper og ukas mål hjemme.  

 

Hilsen Vindina, Watan, Tone, Maria, Andreas, Ragnhild, Bente, Ine Marie og Jenny:) 


