
Arbeidsplan for 3.trinn, Knarrlagsund Oppvekstsenter uke 9. 

 Mandag   Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Norsk/Lesekvart Norsk /Lesekvart Norsk/Lesekvart Norsk/Lesekvart Naturfag/Lesekvart 

2 Norsk Norsk              Norsk Norsk Naturfag 

3 Matematikk Matematikk Matematikk Matematikk Engelsk 

4 Matematikk          SVØMMING   UTESKOLE Ta med varm 
og kald drikke, mellombar 
eller ei lita brødskive. 

Engelsk 

5 Kunst og håndverk Musikk 

6 Musikk 

 Beskjeder til foreldre: 

 *I uke 9 er det opprykksuke for alle skolestartere og alle elever ved skolen. Denne uka er skolestartere 1.trinn. 1.trinn er 2.trinn og 
2.trinn er 3.trinn. Mandag vil vi bruke til å bli kjent med omgivelsene på skolen. Vi gjør oss kjent med de områdene vi har lov til å være 
pga. smitteverntiltak.  
*Vi skal bli godt kjent med hverandre og ha det gøy sammen!    Skolearbeidet vil bestå av både praktiske, muntlige og skriftlige 
aktiviteter. Vi skal være innom alle fagene denne uka. Vårt fokus hver morgen på skolen er at alle må passe på å gi hverandre en god 
dag!    
*Skiftetøy og utstyr for skolestartere: Vi bruker ikke pennal, elevene får utdelt bokser på skolen med blyanter og viskelær. 
Skolestarterne får egne hyller i garderoben denne uka, så alt skiftetøy vil ligge her. Dette sendes med hjem til vask etter endt 
skoleuke.   
*Skolestarterne, denne uka 1.trinn, er med på svømming. Det er lov å ha med seg svømmebriller, dykkemaske og  
armringer. Om elevene bruker det er opp til de selv. Det er ikke lov med badering. Ta med frukt, eller ei brødskive i tillegg til ei  
vannflaske. I svømming blir Lisa fra skolen med og Elin fra barnehagen 
*Vi jobber med å bruke innestemme og utestemme, generelt gode matvaner og bordskikk ved måltid. Vi er på skolen for å lære og 
være sammen med andre. Da trenger vi ro og forutsigbarhet slik at alle har det godt på skolen.    
*Husk at alle elever må vaske hender før de drar hjemmefra, og når de kommer hjem igjen etter endt skoledag!  
* Ta kontakt med kontaktlærer Camilla om det er noe du lurer på.  
Enten på mobil: 47701806 eller e-post: camilla.yttereng@hitra.kommune.no 
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Fag: Mandag Tirsdag Torsdag Innlevering Fredag 
 

    Lever egenvurdering 
med  
underskrift. 
 
Lever Grej of the day-
bok med oppgaver. 
 

Matematikk  Multi 2b:  
Gjør s.74 

Multi 2b: 
Gjør s.77 

Multi 2b:  
Gjør s.78 og 79 

    
Norsk   Fabel arbeidsbok 2: 

Gjør s. 12 og 13 
Fabel arbeidsbok 2: 
Gjør s. 14 og 15 

Grey of the day: Svar 
på spørsmålene til 
Powerpoint i boka di. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lekser for 3.trinn uke 9: 

Grej of the day! 

Hint: Norsk øy hvor 

du kan møte på 

isbjørn. 



 
 
 
 
 
 

Foreldre og elev har kontrollert læringsmål: ______________________________________________________ 
 
Matematikk 3.trinn: 
Læringsmål:  
Jeg kan telle areal og finne ut hvilke som er 
størst og minst i oppgavene. 
 

   
 

 

Norsk 3.trinn:  
Læringsmål: Jeg kan klappe stavelser i ord. 
Jeg forstår det jeg leser. 
 

   
 

 

 
  
 
 
 
 

Fargeforklaring på egenvurdering:  
Gul: Dette kan jeg godt. 
Grønn: Dette kan jeg litt men må trene mere. 
Rød: Dette synes jeg er vanskelig. Jeg må trene mere. 
 
Kryss på hvert fag det som passer for deg.  
Husk: Ikke alle mål er oppnåelige første uke vi har de. Kanskje 
må vi justere litt sammen. Da kan det hende at samme mål 
kommer neste uke også. 

 

Naturfag: Vi ser film fra Villa Mekk om magnetisme 
 
Læringsmål: 
Jeg vet hva magnetisme er. 
 

   
 

 
 

 
Ha ei fin uke!!  

Camilla, Maren, Mary-Ann og Elin 

Engelsk: 
Læringsmål:  
Jeg kan synge en engelsk sang. 

 
 

   
 

Egenvurdering av læringsmål for 3.trinn uke 9: 



 


