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MANDAG 10.12 TIRSDAG 11.12 ONSDAG 12.12 TORSDAG 13.12 FREDAG 14.12 
08.30-13.30 

 

Norsk: Mørke dager, 

mørke netter 

 

Samfunnsfag: 

Gutter og jenter 

 

 

Generalprøve til 

juleforestillingen i 

klasserommet. 

 

 

 

08.30-13.30 

 

Norsk: Stum G 
 

Naturfag: Dyra som 

forsvant 

 

 

 

 

 

 

Generalprøve til 

juleforestillingen i 

samlingssalen.  

08.30-14.10 

 

Felles juleverksted for 

hele skolen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Juleavslutning kl. 17.30 i 

samlingssalen.  

08.30-13.30 

Kjøttmeis: Innegym  

Fossekall: Svømming  

Blåstrupe: Utegym 

 

Lucia – Husk å ha på deg 

hvit overdel (t-skjorte, 

skjorte, genser eller 

kjole). Husk glitterbånd 

til håret. Hvis du har 

Lucialys er det flott om 

du tar med! 

 

Bibliotek/KRLE 

08.30-13.30 

Matematikk: 

Repetisjon 
 

Julegudstjeneste eller 

samling på skolen 

 

 

Klassens time 

 

 

 

TIL TIRSDAG  TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG God helg ☺ 

Lesing:  

Les i den lille leseboka.  
 

 

Les eller bli lest for 10 

minutter hver dag. 

 

Lesing:  

Les i den lille leseboka.  

 

Øv på Lucia sangene (egen 

sangtekst i postmappa).  

 

 

Leksefri på grunn av 

juleavslutning. 

Lesing: Les i den lille 

leseboka.  

 

Matte:  

Gjør minst to oppgaver på 

Salaby.no under pluss og 

minus.  

 

Hilsen Ilse, Caroline, 

Mari, Rói, Carina og 

Linda. 

 

UKEPLAN 3B 

UKE 50 

 

a 

Ma 

Bo 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIKTIGE BESKJEDER TIL ALLE FORESATTE 
• Send SMS til 59 44 72 70 ved fravær.  

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 

• Juleavslutning onsdag 12.desember i samlingssalen. I år for hele 3. trinn. 

• Refleksuke: Hver dag vil det være opptelling i klassen på hvor mange elever som bruker refleks. Påsydde reflekser på 
klær og sekker teller ikke. Her er det KUN ekstra refleks som teller. Løse og vester.  

• Minner på: Alle elever skal ha egne skrivesaker og viskelær i sekken sin. 

                  Alle elever må ha Salto A lesebok liggende i sekken. Den trengs til bruk i undervisningen. 
Vennlig hilsen: mari.langsveen@osloskolen.no 

Ukas øveord: 

Ærlig 

Rolig 

Veldig 

Dårlig 

Herlig  

 
 

Ukas begreper: 
 

Skogholt  

Fortid 

 

addisjon 

subtraksjon 

plassverdisystem 

MÅL FOR UKA: 

NORSK:  
Jeg kan skrive ord med stum g.  

 

MATTE: 
Jeg kan addere og subtrahere i tallområdet 0-20. 

 

PALS:  
Jeg bruker innestemme. 

Jeg setter uteskoene mine pent på plass, og henger opp klærne mine før jeg går 

inn i klasserommet.  

www.salaby.no 

Brukernavn: rus26 

Passord: tog 

 

Sosiale mål: 
Hva betyr omsorg og hvordan kan vi vise hverandre omsorg? 

Hvordan kan vi glede andre? 
Tema: Jul 
På morgenåpningen: Julefortellinger  

På ettermiddagen: Eventyr, høytlesing, adjektivfortelling, Story Boards, myter 

og sagn. 

K06 etter 4.trinn:  

Samtale om sanger, regler, dikt, fortelling og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål 

og nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre språk. 

 

Tema: Symmetri og hoderegning: 
Med aktiviteter som blant annet:  

På morgenåpningen: Hoderegning med kort  

På ettermiddagen: Vi lager mange forskjellige symmetriske bilder med geometriske 

former.  

K06 etter 4.trinn:  

Tegne, bygge, utforske og beskrive geometriske figurer og modeller i praktiske 

sammenhenger, medberegnet teknologi og design. 

 

Påmelding til juleferie på AKS: Fristen er 14.12.2018 

Vi holder åpent fred. 21.12, tors 27.12, fred 28.12 og ons.02.01 
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 
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