
 

    UKEPLAN UKE 46 (15.-19. november) 
  -3. klasse- 

 

 

Mandag 

Norsk Gjør minst en rute på lesebingoen din. Les mer om du vil. Husk å få underskrift på leselodd 

og ta med til skolen. Ta med en pute hvis du vil. 

Matte Jobb minst en siden eller 10 minutter i heftet ditt.  

Engelsk Øv på glosene.  

Les teksten “My day” på s. 30 i Explorer tre ganger sammen med en voksen.  

 

Tirsdag 

Norsk Gjør minst en rute på lesebingoen din. Les mer om du vil. Husk å få underskrift på leselodd 
og ta med til skolen. 

Matte Jobb minst en siden eller 10 minutter i heftet ditt. 

Husk! Rydd i pennalet og spiss blyanter. Pass på at det er viskelær i pennalet. 

 

Onsdag 

Norsk Gjør minst en rute på lesebingoen din. Les mer om du vil. Husk å få underskrift på leselodd 

og ta med til skolen. 

Matte Jobb minst en siden eller 10 minutter i heftet ditt. 

 

Torsdag 

Norsk Gjør minst en rute på lesebingoen din. Les mer om du vil. Husk å få underskrift på leselodd 

og ta med til skolen. 

Matte Jobb minst en siden eller 10 minutter i heftet ditt. 

Engelsk Husk underskrift i gloseboken din.  

Husk! Gymtøy til fredag! Husk diktatboka på fredag. 

 

Diktat og gloser 

Diktat: Vi skal skrive ord med o for å (Samme som sist uke). 

Gloser: I eat dinner (gloseprøve på torsdag) 

 

Dette jobber vi med 

Norsk  Vi har leselystprosjekt på SKG i uke 46 og 47. 

Matte Oppstilling av regnestykker, penger og posisjonssystemet 

Engelsk My day 

Kroppsøving Ballspill, svømming og lek 

KRL Innsamlingsprosjekt for fadderbarna i Arken. 

Naturfag Energi 

Samfunnsfag På nett 

Musikk Dans, sang, blokkfløyter og julesanger 

 

 

 

Ukens sang 

 



“Jingle bells” 

Jingle bells, jingle bells 
Jingle all the way 
Oh, what fun it is to ride 
In a one-horse open sleigh, hey 
Jingle bells, jingle bells 
Jingle all the way 
Oh, what fun it is to ride 
In a one-horse open sleigh 
 
Dashing through the snow 
In a one-horse open sleigh 
Over the fields we go 
Laughing all the way 
Bells on bobtails ring 
Making spirits bright 
What fun it is to ride and sing 
A sleighing song tonight 

 

 

Ukens bibelvers 

Rom. 10,17: Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord.  

 

 

Informasjon til hjemmet 

• Fint om dere kan passe på at blyantene er ferdig spisset hjemme og klar til bruk på skolen. Det går mye tid 
bort i å spisse blyanter i timene.  

• Husk å skrive under på leselyst-loddene og sende dem tilbake til skolen. 20 minutter lesing (lese selv, bli 
lest for eller lydbok) er ett lodd. De som vil kan ta med seg en pute til lesesiestaene på skolen. 

• Tidspunkt for julekonserten blir 18.00 den 7. desember. Elevene møter klokka 17.15. Sett av kvelden. Vi 
gleder oss! 

• Det er pølse og kakesalg på torsdag og en del uteskole! Ta med gode klær!  

 

Kontakt: 

Arnhild Liseth Brakestad (kontaktlærer) tlf. 41502604, mail: arnhild.brakestad@skg.as 

-Kontaktlærertime: Mandager fra 09.25-10.10 

mailto:arnhild.brakestad@skg.as

