
 ARBEIDSPLAN FOR 3.KLASSE UKE 20-21 

Dato:16 - 20. mai Ordenselever: Matheo og Oline 

Sosialt mål: 
Vi fokuserer på 
positivitet hos oss 

selv og andre 

Sanger:  

 

Bøker: Vaffelhjarte av Maria 
Parr 

 TEMA OG MÅL  

FAG  TEMA-Denne uka 
jobber vi med  

MÅL- Denne uka 
skal vi lære  

NORSK  

   

Lesekurs 

Å holde en presentasjon 

 

 
 

-Jeg skal kunne holde en 

enkel presentasjon for 

andre. 

-Jeg skal kunne bruke 

nøkkelord for å huske 

hva jeg skal si. 

-Jeg skal kunne svare på 
spørsmål til tekster jeg 

leser. 

MATTE  Multiplikasjon og divisjon -Jeg skal kunne se 

multiplikasjon som 

gjentatt addisjon. 

- Jeg skal kunne utføre 

multiplikasjon i 0-5 

gangen. 

 

ENGELSK  My fantastic body -Jeg skal kunne lese og 

forstå korte faktatekster 

-Jeg skal kunne flere ord 

og fraser knyttet til 

kroppen. 

KRLE   Etikk – etiske dilemmaer -Jeg skal kunne tenke 

over gjenkjennelige 

etiske spørsmål 

Nat/Samf. Skjelett og muskler -Jeg skal vite hvordan 

kroppen er bygget opp. 
-Jeg skal kunne fortelle 

litt om skjelett og 
musklers funksjon. 
 

 

 

 



 

 

 
 

HJEMMELEKSER 

LEKSER  Til TIRSDAG 

24.mai 

Til ONSDAG Til TORSDAG  Til FREDAG  
20. mai 

Norsk Lese egen bok og svare 

på spørsmål. Se egen 

perm. 

 

  Lese egen bok og svare 

på spørsmål. Se egen 

perm. 
 

Matte     20 minutter Multi 

Smartøving gjennom 

uka. 

Engelsk   
 

   
 

Uteskole     

INFO      
Elevene er kommet godt i gang med bøkene på lesekurset. Det er godt engasjement 

og mye leseglede å se. Denne ukeplanen strekker seg over to uker, da det er flere 

fridager i perioden. 16. og 17. mai er fridager, 26. og 27. mai er også fridager.  
Elevene skal på skolen onsdag 25. mai. Dette er et bytte mot fri fredag 27. mai, og 

gjelder for hele småtrinnet. SFO vil være åpent fredag 27. som det ville vært onsdag 

25. 

 
Gym: Utegym tirsdag 24. mai. Ha med joggesko. 

 

Uteskole fredag 20.: Vi går ut kl 11, og går i skogen i nærområdet for å se etter 

vårtegn. Elevene må ha klær og sko som passer vær og føre. Det er vått! Elevene må 

ha med: Matpakke og drikke (gjerne også varm drikke), sitteunderlag, en vedkubbe. 

Vi lager bål, så elevene kan ha med noe å grille. Husk grillspyd. 
Uteskole onsdag 25.: Vi går til Fjordmuseet. Kanskje besøk inne på museet, dette er 

ikke endelig avklart. Elevene må ha klær for en hel dag ute, matpakke og drikke, 

sitteunderlag og en vedkubbe. Vi koker fiskesuppe på bålet. 

 

Skolefri mandag 16. mai og fredag 27. mai. Vi ønsker alle en flott nasjonaldag!  
HUSK! Skole onsdag 25. mai! 

 

 
Meldinger om sykefravær må være mottatt innen kl 09.00 via Transponder. Planlagt 

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

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

 

Mvh Espen og Margrethe 

 

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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