
 

 

      

   
 

Mandag 17.12 Tirsdag 18.12 Onsdag 19.12 Torsdag 20.12 Fredag 21.12 
Norsk: 

Vi leser og skriver 

 

 
 

Matte: 

Tierne fra 0 til 100 

 

Bibliotek  

 

 

KRLE: 

Hvorfor feirer vi jul? 

 

Norsk: 

Vi skriver julekort 

 

Samfunnsfag: 

Hvordan feiret vi jul i 

gamle dager? 

 

 
K&H: 

Jul 

 

 

Matte/ Norsk 

Stasjoner, 

Vi baker peppernøtter  

på skolekjøkkenet. Ta 

med forkle. 

 

 

 

 

 

 

Vi  skriver, løser 

grubliser og tegner   

 

Møt opp i klasserommet 

klokken 8.00.  

Fakkeltog går kl. 8.15 

Toget går inn til 

Rådyrdalen hvor vi synger 

rundt et stort bål.  

 

Tilbake til skolen får vi 

pepperkaker og saft i 

skolegården.  Deretter må 

vi lete etter stor pose fra 

nissen som er gjemt i 

skolehagen. Så koser vi 

oss i klasserommet. 

 

Elevene må ha med vanlig 

mat og drikke, men ikke 

bøker. 

 

Skolen slutter kl. 11.35. 

Storefri og AKS etterpå. 

 

God jul ønskes 

dere alle fra 

lærerne og 

assistentene på 

trinnet! 
 

 

 

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

LEKSE- 

FRI 

 

LEKSE- 

FRI 

 

LEKSE- 

FRI 

 Hilsen Anette, Cecilie, 

Torunn, Karin Hanne, 

Trond og Jalal 

 

 

UKEPLAN 2A  

UKE 51 
 

 

 



 

Fag/ 

område Mål: INFOTAVLE ☺  
Torsdag 20.12.- siste skoledag,  må elevene møte presis i 

klasserommet kl. 8.00. Elevene setter fra seg sekken og får utdelt hver 

sin fakkel. Så går vi samlet ut til fakkeltoget.  
 

 

Ukelekse: Ta med tøy du har i gangen utenfor klasserommet, slik at vi får 

ryddet der. 

 

 

Første skoledag etter juleferien en torsdag 3.januar 2019 
                                                                                             

 
 

 

 

 

 

Takk for samarbeidet dette semsesteret. Jeg synes jeg er 

heldig som får jobbe med barna deres, og følge deres faglige 

og sosiale utvikling.  

Jeg ønsker dere en riktig god jul og de beste ønsker for et 

nytt og spennende år. 

Med vennlig hilsen Karin Hanne 

NORSK 
Jeg vet hvordan jeg skriver julekort 

 

MATEMATIKK Jeg kan telle til 100 med 10 av gangen. Jeg kan 

legge sammen og trekke fra tiere. 
 Jeg er flink til å holde orden på mine 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  

  
 

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.                                                           
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