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MANDAG 17.12 TIRSDAG 18.12 ONSDAG 19.12 TORSDAG 20.12 FREDAG 21.12 

08.30-13.30 

 

Norsk: Mørke dager, 

mørke netter Santa Lucia 

 

Matte: Repetisjon og 

julehefte 

 

 

 

 

 

 

 

Krle:  

Vi lager julekort 

 

08.30-13.30 

 

Norsk: Sammensatte ord 

og julehefte 
 

Naturfag: Hvorfor 

forsvant dinosaurene?  

 

 

 

 

 

 
 

 

Kunst og håndverk:  

Forming med dorull  

08.30-14.10 

Norsk: Stasjoner  

Felles kino for hele 

skolen. Vi ser filmen 

Grinchen på Symra kino.   

 

 

 

Husk vanlig matpakke og 

drikke. Elevene kan ha 

med seg litt kjeks eller 

popcorn. Ikke ta med 

brus, potetgull eller 

annet godteri. 

08.30-13.30 

 

Fakkeltog. Oppmøte i 

skolegården 08.05.  

 
Foreldre kan stå i løypa og se 

på, men går ikke i toget. 

Husk hansker! Og varme 

klær. 
Avslutning på skolen etter 

fakkeltoget.  Alle har lov til 

å ta med brus eller saft. 

Ingen skal ha med noe 

godteri. Husk vanlig 

matpakke. 

 

Elevene slutter 11.35. 

Storefri varer fram til 12.00 

da kan elevene gå til aks. 

 

JULEFERIE! 

 
GOD JUL OG GODT 

NYTT ÅR! 

 

Første skoledag etter 

juleferien er torsdag 

3.januar 08.30 

 

 
 

TIL TIRSDAG  TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG God juleferie ☺ 

Lesing:  

Les s. 140 eller 141-143 i 

Salto lesebok.  

 

Ta med en tom dorull om du 

har! 

Lesing:  

Let godt hjemme etter 

bøker fra biblioteket eller 

andre skolebøker. 

 

Matte: Logg deg inn på 

Kikora;  

Jobb med oppgaver i minst 

10 minutter. 

 

Rydd i sekken din! 

Ta ut gamle papirer fra 

postmappa. Spiss blyanter i 

pennalet. Sjekk om du kan 

ønske deg noe til pennalet? 

 
Alle har lov til å ta med brus eller saft 

på skolen i morgen (torsdag). Ingen 

skal ha med noe godteri. 

Rydd rommet ditt! 

Hjelp til med minst en ting 

hjemme som en voksen 

hjemme kan bestemme. 

 

 

Hilsen Ilse, Caroline, 

Mari, Rói, Carina og 

Linda. 

 

UKEPLAN 3C 

UKE 51 

 

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 

• Rydd sekken. Let godt etter skolens bøker fra biblioteket hjemme! 

• Ta med en tom dorull om du har! 

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

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

Ukas øveord: 

 

Ingen øveord 

denne uka! 

Ukas begreper: 
 

markere 

liv (den øverste delen 

av magen – der buksa 

stopper) 

sammensatte ord  

rotord 

MÅL FOR UKA: 

NORSK:  
Jeg vet at det er det siste ordet i  

sammensatte ord som forteller hva ordet betyr.  

 

MATTE: 
Jeg kan lille pluss og lille minus uten å telle eller  

bruke fingrene. 

 

 

PALS:  
Jeg er en god venn; Jeg passer på at følger med på at andre liker det jeg gjør.  

   +    

 

                      

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. 

 

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

