
     

                                      

 
Mandag 23.3 Tirsdag 24.3 Onsdag 25.3 Torsdag 26.3 Fredag 27.3 

Norsk:  

1. Se videoen lesekloden.  

2. Jobb med oppgaven 

lesekloden 23.mars 

under oppgaver på 

Teams.  

3. Gå inn på lesekloden  og 

utforsk mandag 23. 

mars. 

 

Matte:  

Jobb i 30 minutter på 

Multi smartøving.  

 

Fysisk aktivitet:  

Aktivitetsbingo – ligger 

under filer i Teams.  

 

Lesing:   

Les 20 minutter i 

stillelesingsboka di. Skriv i 

leseloggen din på Teams.  

 

 

Skriv i dagboka di – ligger 

under oppgaver i Teams – 

Dagbok uke 13. 

 Norsk:  

1. Se videoen lesekloden.  

2. Jobb med oppgaven 

lesekloden 24.mars 

under oppgaver på 

Teams.  

3. Gå inn på lesekloden  

og utforsk tirsdag 24. 

mars. 

 

Matte:  

Jobb i 30 minutter på 

Multi smartøving.  

 

Fysisk aktivitet:  

Aktivitetsbingo -  ligger 

under filer i Teams.  

 

Lesing:   

Les 20 minutter i 

stillelesingsboka di. Skriv 

i leseloggen din på Teams 

 

 

Skriv i dagboka di – 

ligger under oppgaver i 

Teams – Dagbok uke 13. 

Norsk:  

1. Jobb med oppgaven 

lesekloden 25.mars 

under oppgaver på 

Teams.  

2. Gå inn på lesekloden  

og utforsk onsdag 25. 

mars. 

 

Engelsk:  

Trykk på linken, logg inn 

og gjør oppgavene på 

salaby: at the airport.  

 

Fysisk aktivitet:  

Aktivitetsbingo -  ligger 

under filer i Teams.  

 

Lesing:   

Les 20 minutter i 

stillelesingsboka di. Skriv i 

leseloggen din på Teams.  

 

 

Skriv i dagboka di – ligger 

under oppgaver i Teams – 

Dagbok uke 13.  

Norsk:  

1. Jobb med oppgaven 

lesekloden 26.mars 

under oppgaver på 

Teams.  

2. Gå inn på lesekloden  

og utforsk torsdag 26. 

mars. 

 

Kunst og håndverk: 

Gå på salaby. Kunst og 

håndverk;tegneoppgaver: 

Hvordan tegne en hund. 

 

Fysisk aktivitet:  

Aktivitetsbingo -  ligger 

under filer i Teams.  

 

Lesing:   

Les 20 minutter i 

stillelesingsboka di. Skriv 

i leseloggen din på Teams.  

 

 

Skriv i dagboka di – ligger 

under oppgaver i Teams – 

Dagbok uke 13.  

 

Norsk:  

1. Jobb med oppgaven 

lesekloden 27.mars 

under oppgaver på 

Teams.  

2. Gå inn på lesekloden  og 

utforsk fredag 27. 

mars. 

 

Matte:  

Jobb i 30 minutter på 

Multi smartøving.  

 

Fysisk aktivitet:  

Aktivitetsbingo -  ligger 

under filer i Teams.  

 

Lesing:   

Les 20 minutter i 

stillelesingsboka di. Skriv i 

leseloggen din på Teams.  

 

 

 

Skriv i dagboka di – ligger 

under oppgaver i Teams – 

Dagbok uke 13. 

Hjemmeukeplan 3C 

Uke 13 

Ukas språktema: 

Dobbel konsonant 

https://www.lesekloden.no/idag/
https://www.gyldendal.no/grs/Multi-Smart-OEving
https://www.lesekloden.no/idag/
https://www.gyldendal.no/grs/Multi-Smart-OEving
https://www.lesekloden.no/idag/
https://skole.salaby.no/3-4/engelsk/at-the-airport
https://www.lesekloden.no/idag/
https://skole.salaby.no/3-4/kunst-og-handverk/tegneoppgaver/hvordan-tegne-en-hund
https://www.lesekloden.no/idag/
https://www.gyldendal.no/grs/Multi-Smart-OEving


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-post kontaktlærere: Aleksander Weiby; aleksander.weiby@osloskolen.no , Ilse Øvstedal; ilse.ovstedal@osloskolen.no 

 

 
 

 www.salaby.no 

Brukernavn: 

rus1568 

Passord: mus 

Eller logg inn med 

Feide 

 

INFOTAVLE ☺ 
• De fleste er oppe og går på Teams, men vi får det ikke til å fungere for alle. Lærerne har kontakt med alle, og vi finner løsninger 

for hver enkelt elev. Takk for innsatsen i uke 12, alle elever og foresatte.  

•  Under filer ligger en video som forklarer leseklodeoppgaven, som elevene skal gjøre hver dag. Videoen heter lesekloden.  
• Andre instruksjonsvideoer til oppgaver ligger under filer – undervisningsmateriell – video, på Teams. Der vil det ligge 

forklaringer til dagbok, leselogg, Multi smart øving, aktivitetsbingo, hvordan man kan finne bøker på nett, ukeplanen, 

ekstraoppgaver med mer.  

• Tilgangskoden til Multi smart øving er 7569932250. Den må dere bruke for å aktivere siden.  

• Følg med på  informasjon på skolens hjemmeside,fra Folkehelseinstituttet og Oslo kommune.  

• Alarmtelefon for barn og unge; 116 111. Hit kan barn ringe hvis man opplever ting hjemme som ikke kjennes ok.  
 

Ekstraoppgaver  

Norsk:  

• Les s 80 i Salto 3B 

lesebok. Se på bilde på s. 

81. Gjør oppgave 1 og 4 

på side 81 i skriveboka.  

• Gjør side 54 – 55 i Salto 

arbeidsbok 3B.  

Matte: 

• Prøv deg på 

ekstraoppgavene som 

ligger i filer på teams. 

Norli lesekonkurranse 
Nå kan alle i 3C som vil delta i Norlis 

lesekonkurranse på nett. 

Her kan man registrere bøker man leser, og få 

poeng etter hvert.  

Det er veldig gøy! 

Gå inn på norlijunior.no    https://www.norlijunior.no/ 

og bli med! 

 

 

 

mailto:aleksander.weiby@osloskolen.no
mailto:ilse.ovstedal@osloskolen.no
http://www.salaby.no/
https://www.norlijunior.no/

