TEAM-TELEFON: 624 85 083
MOBILTELEFON: 917 39 868

MANDAG 25.3

SFO-TELEFON: 624 85 092
MOBILTELEFON: 478 964 21

UKEPLAN 3. TRINN UKE 13

TIRSDAG 26.3

ONSDAG 27.3

TORSDAG 28.3

FREDAG 29.3

LÆRINGSMÅL

AKEDAG
Kontaktlærertime

Norsk

Matte inne

Kartlegging lesing

Norsk
Leseløve

Bibliotek/leseløve

SAVALEN

K/H

Se info bak!

Matte ute
Engelsk

Engelsk: Lære noen
ord fra frokostbordet.
Kunne si hva du liker og
hva du ikke liker. I
like…… I don’t like……

Leseløve
MAT

Norsk:
Kunne forklare hva
ordklassene substantiv,
adjektiv og verb er.
Kunne skrive ord med
ng-lyd og nk-lyd.

UTE
MAT

UTE

MAT

UTE

MAT

UTE

Leksehjelp engelsk
Leseløve
Samfunnsfag/ naturfag:
Rød+grønn
Stavskrift

Svømming

Matte/Engelsk/Norsk:
Blå+gul

Engelsk
Leksehjelp (norsk)

LEKSER:

LEKSER:

LEKSER:

LEKSER:

Lesing: Leseløve
Se lesekort

Lesing: Leseløve
Se lesekort

Lesing: Leseløve
Se lesekort

Lesing: Leseløve
Se lesekort

Matematikk: Multi
smartøving 15 min. Nytt Ordboka: Skriv ukas ord Engelsk: Textbook s. 61
kapittel åpnet: Kjøp og
øv på glosene.
3 ganger i ordboka di.
salg
Skriv egne setninger
hvor du bruker disse
Workbook s. 44
Lekse i skriveboka til ordene, en setning med
hvert ord
torsdag: Skriv om
Skriv i arbeidsboka.
skituren vår fra
Tylldalskjølen til skolen.
Vi minner om
skrivereglene

Stavskrift

Norsk:
Skal: Gjør s. 40-41 i ukas
ord 3. (Leksehjelp
onsdag)

Matematikk:
Øve på effektive
regnemetoder for
addisjon og subtraksjon
opp til tallet 1000.

Vaktmestere:
Tobias, Juliane,
Torjus og Kamilla

UKAS ORD:
 Ord med ng og
nk
Konge, tung, tungt,
synke, tenke, tenkte

INFO:
Skituren fra Tylldalskjølen, via Skistua og ned til skolen forrige uke, var meget vellykket. Det var en fryd å være med
3.trinn på skitur. Sol, skyfri himmel, gnistrende skiføre og bare blide og glade barn-herlig
Vi har hatt kontaktforeldremøte. Der ble det bestemt at vårens foreldremøte blir mandag 29.april kl.19. Sett av datoen
Innkalling kommer når det nærmer seg.
Utviklingssamtalene står for tur nå, følg med i postmappa når det gjelder innkalling. Vi ber dere bytte time innbyrdes så langt
det lar seg gjøre, dersom dere ikke kan på oppsatt tidspunkt.
En gledelig nyhet: Vi tjente en del penger i høst når vi plukket søppel. Vi har bestemt oss for å bruke en del av pengene på
buss til Savalen for å ake/renne på langrennsski i det lille skitrekket (barnebakken). Så fredag er det bare å pakke tursekken
med følgende: sitteunderlag, en vedskie hvis du har, godt med mat og drikke (grillmat og noe varmt på termosen?), en liten
tursjokolade, votteskift, sokkeskift og ekstra varme klær Du velger selv om du vil ta med deg langrennsski eller akematte/akebrett (ikke rattkjelker og slalåmski). Skolen har 10 ake-matter og mange par ski til utlån dersom noen vil låne. Vi
fyrer bål i akebakken på Savalen og har base der hele dagen. Bussen går fra skolen 9.30 og vi er tilbake til skoleslutt.
Foreldre/besteforeldre er velkommen til å være med oss Men dere må selv sørge for skyss, da det dessverre blir fullt i
bussene.
Denne uka starter vi med Leseløve. Prosjektet vil vare til påskeferien, hvor vi avslutter det hele med lesevake på skolen
torsdag 11.april- fredag 12.april (se mer info på utdelte skriv). Elevene skal gjennom leseløveprosjektet lære at litteratur har
forskjellige sjangere, for eksempel skjønnlitteratur og faglitteratur. Lesestrategien er ulik for disse sjangrene. Prosjektet skal
også gi mengdelesing, øke lesehastigheten og øve opp leseforståelse. Det er viktig å ta dette prosjektet på alvor. På tirsdag
skal vi ha obligatorisk kartleggingsprøve i lesing, hvor elevene testes i både fagtekster og skjønnlitterære tekster.
I dagens samfunn er det ikke nok å kunne lese – en må kunne lese godt
Les utdelt foreldreguide rundt lesing og leseløveskriv

