
  

UKEPLAN FOR 3. TRINN UKE 36 

 

Ukas gullregel: Vi tar godt vare på skolen vår 

Mandag 04.09.2017 Tirsdag 05.09.2017 Onsdag 06.09.2017 Torsdag 07.09.2017 Fredag 08.09.2017 
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 

Tiey norsk: 

tegnsetting, 

leseforståelse og 

setningsregler 

 

Samfunnsfag: Familie 

og venner 

 

Musikk 

 

 

Slutt 13.15 

Engelsk ord og 

begreper: numbers, 

colours 

 

Gym: 3.1 og 3.2 

Krle: Kristendommen 

– Jesus liv 

 

IKT: Pålogging, 

brukernavn og 

passord 

 

Tiey matematikk: 

Tiervenner og 

tallvenner 

 

Slutt 13.15 

Regning 

 

Engelsk: Seasons 

 

Bibliotek: Alle elever 

må levere inn 

svarslipp  frå  "Bruk 

av skolebiblioteket 

på Ammerud skole - 

lånebetingelser", før 

elevene kan låne 

bøker. 

 

Lesing/skriving: 

leseforståelse, 

tegnsetting og 

skriveregler 

Slutt 13.15 

Tiey norsk:  

tegnsetting, 

leseforståelse og 

setningsregler 

 

Fellessamling:  

Informasjonsmøte 

fra sykepleier Anne 

 

Regning: Tiervenner 

og tallvenner 

 

Slutt 13.15 

 

HUSK Å LEVERE 

LEKSENE DINE I DAG 

Norsk/ukesprøve 

 

Naturfag: Husdyr 

 

Ukas elev 

 

Oppgaver/K&H 

 

Slutt 13.15 

 AKS         

0730-0800: Frokost    

13:30: Ris med 
Grønnsaker 

 

13:45-14.30: LSA 

Vi leker med 
tiervenner og 
tallvenner 

 

15:00: 

AKS                           

0730-0800: Frokost 
13:30: Tomatsuppe 
m/makaroni   

13:45:  

Uteaktiviteter 

  

 

Stenger 1700  

 AKS                          

0730-0800: Frokost  

13:30: Pasta med 

kjøttsaus 

13:45:   

Uteaktiviteter 

 

Stenger 1700   

AKS  

0730-0800:frokost 
13:30:Fiskekaker 
m/potetmos  

 

13:45-14.30: LSA 

Vi går på biblioteket 

på tegnsettingsjakt😉 

 

14.30:  

Uteaktiviteter 

AKS  

0730-0800: Frokost 

13:15: Utetid         

14:00: Stekte nudler       

Aktiviteter: Ute, 
film, dansematter,    
gymsal, perling m.m.  

 

Stenger 1700     



  

 

Informasjon til foresatte: 

- SLIK SENDER DERE EN SKOLESMS TIL KONTAKTLÆRER: SkoleSMS sendes til tlf.nr.: 

41716112 Skolens kode: Amm. Start meldingen med "skolens kode" "mellomrom" 

"elevens kontaktgruppe" "mellomrom" "beskjed".  

Gruppe Kontaktlærer Slik kan du skrive 

31 Else Amm 31 Per er syk i dag og kommer ikke på skolen. Han blir mest sannsynlig 

borte resten av uken. Mvh mor til Per. 

32 Trinh Amm 32 Per er syk i dag og kommer ikke på skolen. Han blir mest sannsynlig 

borte resten av uken. Mvh mor til Per.  

33  Liv Amm 33 Per er syk i dag og kommer ikke på skolen. Han blir mest sannsynlig 

borte resten av uken. Mvh mor til Per. 

34 Tomas Amm 34 Per er syk i dag og kommer ikke på skolen. Han blir mest sannsynlig 

borte resten av uken. Mvh mor til Per. 

 

- Dere kan bestille frukt og melk via nett. www.skolemelk.no  og www.skolefrukt.no. Fra dette 

skoleåret vil det ikke lenger være mulig å bestille kakaomelk, dette i tråd med 

folkehelseprosjektet. 

- Husk innesko, drikkeflaske, regntøy og gymsko.  

- Morgenåpning: Barn som ikke går på AKS oppfordres til å ikke komme inn i garderoben før 

08.15. Grunnet tilsyn av voksne. Det som er nytt i år er at morgenåpningen KUN brukes til 3 

typer aktiviteter: 

o Lesing, regning og skriving 

o Lekser (selvgående) 

o Lese bok 

Fint om dere kan minne barna på dette hver dag. Hvis dette ikke følges opp av den enkelte, 

må eleven være ute til 08.30. 

- Gym: Nytt i år er at Adele er kroppsøvingslærer for 3. trinn. 3.1 og 3.2 har gym i partallsuker 

og 3.3 og 3.4 har gym i oddetallsuker. Dette for å gjøre gymtimen mer effektiv. I tillegg får de 

bedre læringsutbytte av IKT når det blir organisert på denne måten. 

- Fysisk aktivitet: For å følge opp folkehelseprosjektet og fysisk aktivitet vil vi ha fokus på å 

legge til rette for daglige fysiske avbrekk som for eksempel i form av Røris i løpet av den 

første økten.  

- Ukeprøve: Vi fortsetter med å ha ukeprøver på fredager med ukas ord og begreper. 

Uteaktiviteter 

  

Stenger 1700 

 

  

Stenger 1700  

http://www.skolemelk.no/
http://www.skolefrukt.no/


  

- Fellessamling: Til torsdag får vi besøk av Anne som skal informere elevene angående en elevs  

diagnose. Det vil sendes ut et skriv om dette i forkant av fellessamlingen. Fint om dere kan 

imøtekomme elevene hjemme om de har flere spørsmål, og å minne de om at dette er 

medfødt, slik at vi sammen kan støtte opp om å forebygge erting og mobbing. 

- Svarslipper: Minner om at dere må levere inn svarslipper innen uke 36 på følgende 

ranselpost: "Fullmakt fra foresatte – bilder- lyd- navn", "Ved syke barn og lignende, samt for 

gruppelister", "ansvar på skolebøker" og "Bruk av skolebiblioteket på Ammerud skole - 

lånebetingelser". 

Lekser: 

• Lekser i norsk: "Huskelister" lesetekst m/spørsmål. Husk å ta med leksebok i norsk – 

skriveboka. 

• Tiey lesebok 

• Lekser i matematikk: Radius oppgavebok fra side 6-9 

• Ukas ord og begreper: fakta, seasons, problemløsning, kjæledyr, tallvenner 

 

Hilsen Liv, Else, Trinh, Tomas, Bjørn Tore, Synnøve og Rishma. 


