
  Uke:23  Medhjelper: Mia 

 Fag Mål  På skolen Oppgaver     Oppnåelse:        
litt, noe, mye 

Matte Jeg kan dele ved å bruke 
gangetabellen  

Vi jobber med deling og 
gange.  

Fargevelger s. 139    

Engelsk  Jeg kan finne svar på 
engelske spørsmål i en 
engelsk tekst 

Vi øver på nasjonale 
prøver i engelsk.  

Hjemmelekse til tirsdag: les 
tekst nr 1 og finn riktig svar på 
spørsmål. Onsdag: gjør det 
samme på tekst nr 2. (kopiark) 

   

Norsk Jeg kan fortelle om 
substantiv.  

Vi jobber med substantiv. Oppgave 5 på side 125 i 
Zeppelin språkbok. Du trenger 
også lesebok.  
 

   

Samfunnsfag Jeg kan fortelle om plasser, 
folk, språk og planlegge og 
presentere en reise.  

Vi planlegger en reise som 
skal presenteres for 
klassen.  

Oppgaver:     

Naturfag Jeg kan fortelle om lyd og 
hvordan lyder lages.  

Vi leser i Gaia om lyd. Vi 
gjør diverse forsøk om lyd.  

 
 
 

   

KRLE Islam: Jeg vet hva en profet 
er og hva muslimenes hellige 
bok heter.  

Nytt tema:  Islam.   
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Kontaktlærertimen er hver onsdag, 08.30 - 09.15. Ta kontakt hvis det er noe dere lurer på, tlf. 99473134 eller 

fredrik.hagen@boe.kommune.no 

Jill Rakel kommer på besøk for å snakke om tannhelse.  

Første halvdel av torsdag blir brukt til en liten aktivitetsdag. Da blir elevene værende ute. Klær etter vær.  

En dag i neste uke er satt av til undervisning på ettermiddagstid. Det er for at elevene skal kunne avspasere hele torsdag 21.06. 

Elevene lager kahoot, og elevene vil utfordre foreldrene i hvem som er best. Det blir send ut sms på dag og tidspunkter.  

 

TIME Mandag   Tirsdag  Onsdag  Torsdag Fredag 

8.30 - 9.15 Matte Matte Engelsk (Chanette) Kunst og håndverk + 3.kl Norsk + 3. kl (Anita) 

9.15 - 10.00 Norsk Norsk + 3. kl (Anita) Samfunnsfag + 3.kl  Kunst og håndverk + 3. kl Norsk + 3. kl (Anita) 

 10.15 - 11.00 Norsk + 3 (Anita) Gym + 3.kl  Matte + 3.kl (Anita) Musikk + 3.kl (Morten) Gym + 3. kl 

11.30 - 12.15 Matte Matte Norsk Samfunnsfag + 3  Matte 

12.15- 13.00 Norsk + 3 kl.  

 

Engelsk (Chanette)  Norsk KRLE + 3. kl (Liss Evy) 

 

Naturfag + 3.kl 

13.15– 14.00 Naturfag   Matte Norsk KRLE + 3. kl (Liss Evy) Naturfag + 3.kl 
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