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MANDAG 15.10 TIRSDAG 16.10 ONSDAG 17.10 TORSDAG 18.10 FREDAG 19.10 
08.30-13.30 

Norsk:  

Venn eller uvenn? 

 

Matte:  

Divisjon 

 

 

KRLE: FN og barnas 

rettigheter  

 

 08.30-13.30 

 

Norsk: O for å 

 

 

 

 

 

Matte: Divisjon 

 

 

Kunst og håndverk: 

Lage bilder med 

gjenstander fra 

skolehagen  

08.30-14.10 

Norsk: Stasjoner 

 

 

Samfunnsfag: 

Bronsealderen  

 

 

Matte: Multiplikasjon og 

divisjon 

 

Musikk: Sang 

Torbjørn Egner 

 

Vi går på biblioteket 

 08.30-13.30 

Kjøttmeis: Utegym  

Fossekall: Svømming 

Blåstrupe: Innegym 

 

Norsk:  

Leseforståelse 

 

Naturfag:  

Stell godt med dyra 

 

08.30-13.30  

Engelsk: Back to school 

 

Matte: Oppsummering 

 

 

 

 

 

 

Klassens time 

 

PALS-PREMIE 

 

TIL TIRSDAG  TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG God helg ☺ 

Lesing:  

 Les s. 61 måneteksten eller 

s. 62-63 solteksten.  

 

Les eller bli lest for 10 

minutter hver dag.  

 

Husk å ta med 

bibliotekboka til onsdag! 

Matte: Gjør s. 40 i Radius 

oppgavebok. Gjør s.41 hvis 

du vil. 

 

Skriving:  

Gjør skriveleksa i 

skriveboka. 

 

Lesing:  

Les s. 61 måneteksten eller 

s. 62-63 solteksten (samme 

sider som til tirsdag).  

 

Skriving: 

Gjør ferdig skriveleksa i 

skriveboka.  

 

Snakk sammen om ukas 

begreper.  

Lesing:  

Gjør s. 45 i salto 

oppgavebok. 
 

 

Ukas øveord. 

Skriv ordene så pent du 

kan. Se eget ark.  

Hilsen Ilse, Caroline, 

Mari, Rói, Carina og 

Linda. 

 

UKEPLAN 3C 

UKE 42 

a 

Ma 

Bo 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

  

• BESKJEDER:   
• Leksehjelp i avtale med kontaktlærer skjer hver mandag, tirsdag og torsdag i 30 minutter. 
• "FAU og skolen inviterer til møte om skole-hjem samarbeid. Kjersti Falck fra FUG kommer og gir gode råd og tips om hvordan alle kan bidra 

til en bedre skoledag for små og store. Sett av mandag 22.10 kl. 17.30-19.00." 

• Send SMS til 59 44 72 70 

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 

• Vennlig hilsen: caroline.bugge@osloskolen.no 

 Ukas øveord: 

og 

opp 

fordi 

kom 

for 

 
Husk å skrive ordene så 

pent du kan på riktig 

plass i bokstavhuset. 

Arket med ukas øveord 

ligger lesemappa. 

Ukas begreper: 
 

modig 

feig 

trofast 

rettferdig 

 

velferd (at man skal ha det 

godt) 

 

 

MÅL FOR UKA: 

NORSK:  
Jeg vet at noen ord skrives med o for å. 

Jeg kan regelen for hvordan jeg skal finne ut om det er o eller å. 

(Lang å-lyd = å, kort å-lyd =o.) 

 

MATTE: 

Jeg vet at divisjon er å dele likt. 

PALS:  

Jeg kan holde orden på garderobeplassen og forlater 

toalettet slik jeg ønsker å møte det. 

 

BESKJEDER FRA AKTIVITETSSKOLEN:  

                                                                                
 

 

 

 
 

www.salaby.no 

Brukernavn: 

rus26 

Passord: egg 

Tema: Klokka og geometri 
  
Med aktiviteter som blant annet: 
På morgenåpningen: Klokkebingo og geometriske puslespill. 
På ettermiddagen: Vi lager klokker, klokkespill, leker oss med 

geometriske former både ute og inne. 
 

Tema: Alfabet og høytlesing 
 

På morgenåpningen: Alfabetspuslespill, bokstavjakt og bokstavspill på 

IPAD 
På ettermiddagen: Bokstaver i naturen, kunstprosjekt i skolehagen, 

leseløko. 
 

 

mailto:caroline.bugge@osloskolen.no
http://www.salaby.no/

