
   

 

   

 

UKEPLAN  4C UKE 25  

  

Jeg hjelper til der det trengs for å rydde 

klasserommet.  

Jeg er et godt publikum på fellessamlingen og 

fotballkampen. 

Jeg følger beskjeder fra de voksne. 

Kjære elever og foreldre i 4C 

Sommerles: De er viktig å lese mye i sommerferien. Vær med på 

sommerleskonkurransen. Se eget skriv! 

Forberedte elevsamtaler denne og neste uke: 

Tirsdag 19. juni: Jonas, Simen, Zain H og Habon 

 

Zain A., Theodor, Nuradin, Yasmin, Nagaad og Karinis har av ulike årsaker ikke fått 

gjennomført sin forberedte elevsamtale enda. Planen er at disse også skal få sin samtale 

på tirsdag. Dersom dette ikke lar seg gjøre, så vil jeg ta kontakt med foreldrene det 

gjelder. 

 

Jeg ønsker dere en riktig god sommer! Kos dere!  

 

Første skoledag etter ferien er mandag 20. august. 

 

 

AKTIVITETSSKOLEN  

Læringsstøttende aktiviteter er blant annet: Bokstavjakt og bokstavspill på 

IPAD. Klokkespill, flaggspektrum spill og sommerfortellinger fra snakkepakka. 

Læringsstøttende aktiviteter i regning er bl.a.: Lengdemåling og tidtaking. Vi 

lager symmetrikunst bokmerker med tallinjer og gangetabell.  

Læringsstøttende aktiviteter i lesing er bl.a: Veggavis- prosjekt: «Forskerblikk 

på naturen» Hvilke planter, dyr og innsekter finner vi ute om våren/sommeren? 

Rutiner ved sykdom 

Ved elevfravær, send sms til 41716112.                                                                      
Begynn meldingen med RUT - mellomrom - klassekode - navn - 
melding.                             
En melding kan for eksempel se slik ut:  
RUT 4C Adam er syk i dag.  
Hilsen Mona 

Kontaktinformasjon: E-post til kontaktlærer: henris1209@osloskolen.no Tlf (personalrom): 23 38 65 10  
 

mailto:henris1209@osloskolen.no
http://www.rustad.gs.oslo.no/satsing/


   

 

   

 

 

Ukeplan for 4C uke 25 
  

Kl. Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  
0830-1000 Norsk 

Lesestund 
Leseforståelse 
 
 

Norsk 
Lesestund 
Leseforståelse 

Norsk 

Lesestund 

Fellessamling: 
Tema: Sommer 
 
Aktiviteter i klasserommet 
Ta med mat, frukt og drikke, 
men ikke godteri! 

  
 
 
    
Slutt: kl. 11.35 
 

Vi ønsker hverandre god 
sommer! 

God 
sommer! 
 

Rydde og vaske klasserommet 

 

0955-1005 Friminutt Friminutt Friminutt 

1015- 

1115 

Matematikk 
Repetisjon 
 

Engelsk 
At the zoo 
 

Fotballkamp 
7. trinn - Lærerne 

1115-1135 Mat Mat Mat 

1135-1200 Storefri Storefri Storefri 

1200-1300 

Tur Innlevering av bøker Rydde og vaske klasserommet 
 

1310-1340 

1340-1410 

           MANDAG    
Slutt: 13.40 
 

TIRSDAG    
Slutt: 13.40 
 

ONSDAG    
Slutt: 14:10 

Le
ks

e
r 

Til tirsdag: Norsk 

Les minst 15 min. 

 

Ta med alle 

skolebøkene du har 

liggende hjemme! 

Til onsdag: Norsk 

Les minst 15 min. 

 

 

http://www.rustad.gs.oslo.no/index.htm

