
     

          

                             
Mandag 10.12. Tirsdag 11.12. Onsdag 12.12. Torsdag 13.12. Fredag 14.12. 

Norsk:  

Kunstnere 

 

 

 

 

 

Matte: 

Symmetri 

 

Bibliotek: 

 

 

KRLE: 

Jul/ Lucia 

Norsk: 

Vi «skriver brev» 

Repetert lese- oppgave. 

 

 

Matte:  

Symmetri 

 

 

 

 

Kunst og håndtverk:  

Jul 

  

Juleverksted 
Ta med vasket  «syltetøy» 

glass, til juleverksted. 

 

Luciatog i skolegården 

Vi møtes i skolegården 

når det ringer inn 

 

 

 

 

 

 

Julebesøk fra 3.trinn 

 

Matte: 

Symmetri 

Engelsk: 

Merry christmas 

Julegudstjeneste/ 

fellessamling om jul: 

 

 

 

 

 

 

Vi kårer vinneren av 

refleks-konkurransen 

Klassens time  

Repetisjon:  

Vi repeterer fra uken 

Hva har vi lært denne 

uken? 

Til tirsdag  Til onsdag Til torsdag Til fredag  God helg! 😊  

Norsk:  

Les side 90 eller 91 i 

Salto lesebok. 

Finn ord med dobbelt 

konsonant i teksten. 

Skriv ordet/ ordene i 

bokstavboka.  

 

Skriv ukas ord så pent 

du kan i 

bokstavhusboka. Skriv 

hvert ord tre ganger. 

Norsk: 

Les side 94 eller 95 i Salto 

lesebok. 

 

Svar på spørsmålene på 

side 95. Skriv svarene i 

norskboka. 

Norsk: 

Skriv fem setninger om 

hva du har gjort på 

juleverksted i 

norskboka. 

Engelsk:  

Gjør engelskarket om jul 

i postmappa. 

Hilsen Anette, Cecilie, 

Torunn, Karin Hanne, 

Trond og Jalal 

 
 

  
 

UKEPLAN 2A 

UKE 50 
 

 

Ukas gåte:  

Hva er like mye ute som inne? 



 

Fag/ 

område Mål: INFOTAVLE ☺   
 

Minner om rutiner ved sykdom: Ved elevfravær, send sms til 59 44 72 

70 (NB! Nytt nr).                                                                       

Begynn meldingen med RUT - mellomrom - klassekode - navn - melding.                             

En melding kan for eksempel se slik ut: RUT 4A Kari er syk i dag. Hilsen 

Mona 

Man kan også melde fravær på mail. 

 

Melk: ønsker dere å bestille melk kan dette gjøres på nettsiden 

www.skolelyst.no  

 

 

Påmelding til juleferie på AKS: Fristen er 14.12.2018 

• Vi er åpent fred.21.12, tors 27.12, fred 28.12 og ons.2.01 

• Barn som har ½ plass kan benytte seg av 12 timer totalt disse dagene. 

Noter antall timer som ønskes å benyttes i rutene. Husk at barna må 

være krysset inn innen klokken 10:00.                                                         

• Barn som har gratis deltagelse kan benytte seg av AKS kun fredag 

21.12. Barna kan være her inntil 6 timer, og må hentes/gå hjem innen 

16:00. 

• Påmelding sendes til Claudia: Claudia :   clala002@osloskolen.no 

 

NORSK 

Jeg kan forklare hvorfor det er lurt å ta et 

superblikk på teksten før man leser. 

Jeg vet hva en kunstner er, og kan nevnte 

navnet på en kjent kunstner. 

MATEMATIKK Jeg kan sette en symmetrilinje og speile en 

figur.  
 Jeg er flink til å holde orden på klær i gangen. 

 

Info fra AKS:  

Lesing: Alfabet og 

høytlesing. 

  

På morgenåpningen: Alfabetspuslespill, Bokstavjakt og 

bokstavspill på IPAD 

På ettermiddagen: Bokstaver i naturen, kunstprosjekt i 

skolehagen, leseløko. 

  

Regning: Klokka og geometri  

På morgenåpningen: Klokkebingo og geometriske puslespill. 

På ettermiddagen: Vi lager klokker, klokkespill, leker oss med 

geometriske former både ute og inne. 

 

UKAS ORD UKAS ENGELSK ORD  

kunstner 

maleri 

forme 

skulptur 

tegne 

christmas tree 

present  

star  

christmas card  

 
 

E-post: Kontaktlærer Karin Hanne Nordengen: karin0406@osloskolen.no   Tlf (personalrom): 23 38 65 10       

(trond2712@osloskolen.no) eng., krle, (cecils2802@osloskolen.no) K&H (anettv0912@osloskolen.no) svømming (jalaba2208@osloskolen.no) ressurslær.                                     

http://www.rustad.gs.oslo.no/satsing/
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mailto:karin0406@osloskolen.no
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mailto:anettv0912@osloskolen.no
mailto:jalaba2208@osloskolen.no

