
De 5 grunnleggende ferdighetene: å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig, å kunne lese og regne, å 
kunne bruke digitale verktøy. 
 

Ukeplan for 3. trinn 
Uke: 34, 20. august - 24. august 

Fag Tema Mål 

Norsk Godt sagt Jeg kan gjenfortelle en tekst.  
Jeg kjenner til oppsettet til et brev. 
Jeg kan skrive et brev. 

Matematikk Repetisjon  
Tallene fra 1-100 
 

Jeg kan addere og subtrahere tallene fra 1-100. 
Jeg kan tiervennene. 
Jeg vet hva tallvenner er.  

Engelsk Back to school  I can name the four seasons. 
I can count to twenty.  

Naturfag Mangfold i 
naturen 

Jeg vet forskjellen på insekt, fisk og fugl.  

Samfunnsfag Verdensdeler Jeg kan plassere landene i Norden på kartet.  

KRLE Kristendom, 
religion, livssyn og 
etikk 

Jeg vet hva KRLE står for. 

Kroppsøving Lekeperm 
 

Jeg kan delta i felleslek.  

Musikk Blime-dansen  
Sangleker 

Jeg deltar i øvingen til Blime-dansen. 
Jeg deltar i ulike leker med sang og rytme.  

Kunst og 
håndverk 

Graffiti  Jeg lager min egen kunst og håndverksmappe. 

 

 



De 5 grunnleggende ferdighetene: å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig, å kunne lese og regne, å 
kunne bruke digitale verktøy. 
 

 

 

Ukens PALS: 

Repetisjon av de tre hovedområdene ansvar, omsorg og respekt. 

 

Lekser 

Matematikk 
 

Velg en av sidene på arket du får i postmappa. Du kan 
gjerne gjøre begge sidene.  

Norsk Les side 6-7 og svar på spørsmålene på side 7 i lekseboka. 
Husk: marg og overskrift.  

Leselekse Les 15 minutter hver dag.  
Kaleido lesebok A. 
Tirsdag: side 15 
Onsdag: side 17 
Torsdag: side 18-19  

Informasjon til foresatte 

Velkommen tilbake til nytt skoleår.  
Skolemelk: Dere kan gå inn på skolelyst.no og bestille melk, juice eller smoothie.  
Lusekampanje: I uke 34 er det lusekampanje på Trasop skole. Det blir sendt 
hjem et eget skriv med informasjon. 
Ukeplan: Ukeplanen vil bli lagt ut på hjemmesiden og sendt på mail til foresatte.  
Foreldremøte: 28. august klokken 17.30, se eget skriv.  
Utviklingssamtaler Kontaktlærerne starter opp samtaler i uke 35.  
 
De første ukene vil det være mye informasjon som blir sendt hjem i postmappa. 
Det vil være en del ark som skal fylles ut og sendes tilbake, helst så fort som 
mulig.  


