
     

                                      

     

 

MANDAG 20.08 TIRSDAG 21.08 ONSDAG 22.08 TORSDAG 23.08 FREDAG 24.08 
08.30-13.30 

Velkommen til et nytt 

skoleår!  

Oppstart i skolegården. 

 

 

 

 

 

PALS: Vi lager klasseregler 

og tipsplakater.  

 

 

Vi får nye bøker og gjør oss 

kjent med dem.  

 

 

 08.30-13.30 

 

Norsk: Sommerminner  

Skriveoppgave 

 
Matte: Vi blir kjent med 

de nye bøkene og 

repeterer.  

 

Papirplukking felles på 

trinnet i skolegården.  

08.30-14.10 

 

Norsk: Vi fortsetter 

med skriveoppgaven  

Sommerminner. 

 

Matte: utematematikk 

 

 

 

 

 

 

Vi leker i skolegården, 

felles på trinnet sammen 

med fadderene våre. 

 

 

 08.30-13.30 

 

Alle har utegym.  

 

Norsk: Sommerminner 

 

 

PALS: Klasseregler og 

hjertesnakk  

 

08.30-13.30 

Engelsk: Back to school 

 

Tur til Sankthansåsen.  

 

Vi plukker bær. 

 

Husk matpakke, drikke 

og klær etter vær.  

  TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG ☺ 

Ukelekse:  

 

Les, eller bli lest for 15 

minutter i en bok hver dag.  

   

Sette bokbind på SALTO-

lesebok. 

 

Husk innesko! 

  

Husk ukelekse! 

 

Gjør side 6 og 7 i radius 

oppgavebok. 

 

Husk ukelekse! 

 

Husk ukelekse! 
Hilsen Ilse, Caroline, 

Mari, Roi og Linda. 

 
 

 
 

UKEPLAN 3A 

UKE 34 

Ma 

Bo 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

BESKJEDER:   
- ilse..ovstedal@osloskolen.no    93439826 

- Foreldremøte for 3.trinn skal være 5.september.  

- Salaby.no Brukernavn: rus26, passordd: egg          (husk at dette er gyldendal bruker, IKKE feide) 

- 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 

MÅL FOR UKA: 

NORSK: 

Jeg bruker stor forbokstav og punktum når jeg skriver 

setninger.  

 

MATTE: 

Jeg kan telle fra 0-100.   

 

PALS:  

Jeg er en god klassevenn. Jeg følger klassereglene.  

 

 

BESKJEDER FRA AKTIVITETSSKOLEN:  
 

Følg med på beskjeder på døra på aktivitetsskolen ☺ 

 
 

Velkommen tilbake til 3.trinn! 

 

Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder oss til å begynne med alt 

som skal skje på 3.trinn! Det er alltid ekstra hyggelig å se alle elevene igjen 

etter en lang ferie. 

 

Vi har nå klasserom nr 4 – i kjelleren ved siden av de gamle 1.klasserommene. 

Der er det nye garderobeplasser. Alle bør ha en pose med skiftetøy hengende 

på plassen her. Vi er nå litt lengere unna Dragehulen. 
 

Husk pennal med blyant, viskelær, linjal og kanskje noen farger. 

Blyantspisser kan også være lurt. 

Husk at vi er ute i alle friminutt uansett vær – og høsten har allerede begynt 

å melde seg – så pass på at dere har regntøy! 

 

Jeg gleder meg til å møte alle dere foreldre på foreldremøte 5.september. 

Vi starter opp med utviklingssamtaler i uke 37. Dersom det er noe der lurer 

på, vil gi meg beskjed om eller vil snakke om er det bare å ta kontakt på 

telefon, mail eller komme innom på skolen. 

 

Hilsen Ilse 

 


