
     

                                       

     

 

MANDAG 15.01 TIRSDAG 16.01 ONSDAG 17.01 TORSDAG 18.01 FREDAG 19.01 
Norsk: 

Nye bøker 

Tid  

 

 
Engelsk: 

Winter 

 
Krle:  

Hinduisme 

 

Norsk: 

Repetert lesing  

Tid 

 

 

 

Matte: 

Statistikk 

 

 

Palsstund: 

Vi går på ski eller 

skøyter og aker. 

 

 

Gym/Svømming:  

Løve: Innegym 

Ape: Utegym – aking. 
Husk uteklær. 

Panda: Svømming 

 

Matte: 

Tabell og søylediagram 

 

Loppemarked på 

biblioteket 

 

Stasjonsundervisning: 

Vi leser 

Vi regner  

Vi skriver 

Pals-runde: 

Vi repeterer reglene på 

de forskjellige 

arenaene. 

 

 

 

 

Samfunnsfag: 

Himmel og hav  

 

 

Norsk: 

Kalender 

 

Bibliotek 

 

Norsk: 

Bokstaven K k 

Ukas begreper 

 

Matte: 

Statistikk 

 

PALS-premie: 

Hvis vi klarer å samle 

inn over 250 BRA-kort. 

 

TIL TIRSDAG  TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG GOD HELG ☺ 

Lesing: 

Les leksa i lesemappa. 

 

Les, eller bli lest for 15 

minutter i en bok hver dag 

hjemme. 

 

 

Matte: 

Gjør side 78 og 79 i Radius 

oppgavebok.  

 

Ha med opptil 50 kroner til 

loppemarked på biblioteket 

hvis du vil kjøpe bøker. 

Gjerne småpenger. 

Bok =10 kr 

DVD= 20 kr 

Matte:   

Gjør side 82 og 83 i Radius 

oppgavebok sammen med en 

voksen. 

 

Lesing: 

Les leksa i lesemappa.  

Husk biblioteksbøker 

 

Øv på ukas øveord. 

Skriv ordene så pent du 

kan fem ganger (ark i 

lesemappa). 

 

Lesing:  

Les leksa i lesemappa. 

Hilsen Ilse, Caroline og 

Pernille. 

 
 

 
 

UKEPLAN 2B 

UKE 3 PALSUKE 

Bo 
 

 



 

 

 

 

 

 

BESKJEDER:   

- Husk at postmappa og lesemappa må ligge i sekken. 

- Panda må huske svømmetøy, håndkle, såpe og badehette. 

- Tirsdag går vi på ski og skøyter. Ta med en av delene eller akebrett. Det er ikke mulig å låne utstyr fra skolen.  

- Halvårsvurdering (skriftlig vurdering) vil bli publisert i it's learning mandag 15. januar. Foresatte og elever får tilgang til 

vurderingen ved å logge seg på portalen. Vurderingene vil kun bli publisert digitalt. Dersom dere har behov for utskrift, ta 

direkte kontakt med kontaktlærer.  

- pernille.hoff@osloskolen.no   99292537 

- Salaby.no Brukernavn: rus26, passordd: egg 

FraværstelefonenVed elevfravær, send sms til 41 71 61 12. 

Begynn meldingen med RUT - mellomrom - klassekode - navn - melding. 
En melding kan for eksempel se slik ut:RUT 3A Adam er syk i dag. Hilsen Mona 

Ukas øveord: 
 

 igjen 
stykke 
pappa 

mamma 
gøy 

 

MÅL FOR UKA: 

NORSK: 

Jeg kan stille spørsmål til en tekst. 

Jeg kan skrive bokstaven K k i bokstavhuset. 

MATTE: 

Jeg kan lage og lese av søylediagrammer og tabeller. 

PALS: 

Jeg bruker tipsene for å komme presis inn etter friminutt. 

 

 

UKAS BEGREPER 
Snakk sammen om hva 

ordene betyr. 

kalender  
døgn 

minutter 
sekunder  

sakte 
søylediagram 

 
 BESKJEDER FRA AKTIVITETSSKOLEN:  

Lesing: Norske kunstnere og forfattere 
Morgen: Stavespill og A-Å spill. 
Ettermiddag: Quiz, høytlesing, tekstforståelse og skrive filmanmeldelse. 
 
Regning: Datagenier og regnemestere 
  
Morgen: Regnespill og regning med kortstokker. 
Ettermiddag: Nummerlotto og tallstafett. Bruk av IKT med fokus på regning. 

   

Hilsen Ester Lill, Claudia og Ragnhild 

Påmelding til aktiviteter som starter i uke 5: 

  

Svømmekurs: 1. og 2. trinn får plass først. 

Sjakk: for alle trinn 

Forskerfabrikken: 3. og 4. trinn får plass først 

Teaterlek starter opp igjen i uke 3, og det er noen ledige 

plasser. 

 

Fristen for påmelding er mandag 22. januar 

  
 

mailto:pernille.hoff@osloskolen.no

