
 ARBEIDSPLAN FOR 3.KLASSE UKE 48 

Dato: 29 nov. - 3. desember Ordenselever: Matheo og 

Marika 

Sosialt mål: 
Jeg gir andre 
arbeidsro. 

Sanger: Vårres jul, Santa Lucia (Jul 

i svingen), Hei hå - nå er det jul igjen, 
Julen är här 

 

Bøker:  

 TEMA OG MÅL  

FAG  TEMA-Denne uka 

jobber vi med  

MÅL- Denne uka 

skal vi lære  

NORSK  

   

Vennskap og uvennskap 

 

 

 
 

-Jeg skal vite hvordan 
jeg kan overvåke egen 

lesing.  
-Jeg skal kunne skrive en 

invitasjon. 

MATTE  Strategier i subtraksjon 

 

Repetisjon 

-Jeg skal kunne 

subtrahere og addere 

med enere tiere og 

hundrere. 

-Jeg skal kunne noen 

strategier for å finne 

differansen mellom to 

tall. 

ENGELSK  My day -Jeg skal kunne bruke 

engelske verb. 

-Jeg skal klokka på 

engelsk, med hel og halv 

time. 

-Jeg kan kunne samtale 

om mat og drikke på 

engelsk. 

KRLE   Zippys venner - 
kommunikasjon 

-Jeg skal vite hvordan 

jeg kan si hva jeg føler. 

Nat/Samf. Energi -Jeg skal kunne si noe 

om hva energi er. 
-Jeg skal kjenne til ulike 

former for energi. 
 

 

 

 



 

 

 
 

HJEMMELEKSER 

LEKSER  Til TIRSDAG Til ONSDAG Til TORSDAG  Til FREDAG  

Norsk Veiledet lesing: Øve på 
leseteater. 
Les teksten, gjerne 
sammen med en 
voksen. Hvis teksten 
blir for lang kan voksen 
lese høyt. 

 Veiledet lesing: Øve på 
leseteater. 
Les teksten, gjerne 
sammen med en voksen. 
Hvis teksten blir for lang 
kan voksen lese høyt. 

 
 

Matte     Arbeidsark er 
sendt med 
elevene i sekken 

Engelsk   
 

   
 

Uteskole    Aktiviteter på 

skolens område 

INFO      

 
 

Gym: Vi er inne i idrettshallen. Husk skiftetøy og gymsko 😊  

 

Uteskole fredag: Vi holder oss i skolens nærområde med ulik uteaktivitet. 

 

Klassekassa: Minner fortsatt om innbetaling til klassekassa! 

 

Vi ønsker tomme syltetøyglass med lokk til juleverkstedet. De må være rene og uten 

etiketter. Send med elevene dersom dere har noen å avse. 

 

Meldinger om sykefravær må være mottatt innen kl 09.00 via Transponder. Det er også viktig at 

meldinger om hvor eleven skal etter skolen er mottatt innen kl 09.00. Planlagt 

fravær/permisjoner skal søkes om i forkant. Bruk eget skjema: 

https://www.storsteinnesskole.net/skjema/soknad-om-permisjon-for-elever/ 

 

Mvh Margrethe og Espen 

 

Kontaktinfo: 

Meldinger til kontaktlærer sendes via Transponder. 

Det er også mulig å ta kontakt på epost: 

Margrethe - margrethe.strand@balsfjordskolen.no 
Espen– espen.hansen@balsfjordskolen.no  
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