
 

      

   
 

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

Hvorfor feirer vi jul? 

Julefortellinger 

 

Samfunnsfag: 

Hvordan feiret vi jul i 

gamle dager? 

 
Kunst og håndverk: 

Vi lager julepynt 

 

Norsk: 

Bibliotek 

Hvorfor feier vi jul 

Vi skriver julekort 

 

 

 

 

 

 

Matte: 

Tierne fra 0 til 100 

 

 

Norsk: (Jalal) 

Skriving og Kahot 

 

Innegym: 

Husk gymsko 

 

 

 

 

 

Matte: 

Tierne fra 0 til 100 

 

Engelsk:  

Merry Christmas 

 

Oppmøte kl 08.00 

Fakkeltoget går kl. 8.15 

Toget går inn til 

Rådyrdalen hvor vi synger 

rundt et stort bål. 

Deretter må vi lete etter 

en stor pose fra nissen 

som er gjemt i skolehagen. 

 

Tilbake på skolen koser vi 

oss med godteri fra nissen 

og ser på julekalenderen 

og julefilm. 

Elevene må ha med vanlig 

mat og drikke. De trenger 

ikke å ha med pennal. 

 

Skolen slutter kl. 12.00 

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! 😊  

Leksefri! Leksefri! Leksefri! Skoleferie! Hilsen Anette, Cecilie, 

Torunn, Karin Hanne, 

Trond og Jalal 

UKEPLAN 2B  

UKE 51 
 

 

https://www.google.no/imgres?imgurl=http://www.creativefun4you.com/wp-content/uploads/2013/12/IMG_0363.jpg&imgrefurl=http://www.creativefun4you.com/?p%3D117&docid=EOu7Rv5NLoJ6YM&tbnid=Rmpf7rD9SYfh_M:&vet=10ahUKEwjcgKv5gp3fAhWCtIsKHZr4DCEQMwiyASgXMBc..i&w=4272&h=2848&bih=592&biw=1242&q=julekort&ved=0ahUKEwjcgKv5gp3fAhWCtIsKHZr4DCEQMwiyASgXMBc&iact=mrc&uact=8


 

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.  

Man kan også melde fravær på mail. 

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

www.skolelyst.no  

 
 

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

ryddet der. 

 

Første skoledag etter juleferien er torsdag 3. januar kl 08.30 

 

 

 

 

Jeg ønsker dere en riktig god jul og de beste ønsker 

for et nytt og spennende år. 

Med vennlig hilsen Cecilie 

 

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 Cecilie Skotheim: cecils2802@osloskolen.no   Tlf (personalrom): 23 38 65 10                       

http://www.rustad.gs.oslo.no/satsing/
http://www.skolelyst.no/
mailto:cecils2802@osloskolen.no

