
UKEPLAN, 4 Grønn - Uke 22 
Fag/ 
område Mål: INFOTAVLE   

Endelig er skolens bibliotek gjenåpnet! Camilla tar nå imot 

opptil fem elever, inntil 15 minutter av gangen.  

Vi har fått bibliotekstid på torsdag.  

Elevene kan låne og levere bøker  

som de er vant med fra tidligere.   
 

 

 

 

 

På fredag skal vi plante i skolehagen.  

Vi skal plante grønnkålplanter og løk. 

Det kan være lurt å ta med  

klær som kan bli litt skitne. 
 

 

 

På fredag drar vi på tur. Det blir muligheter for grilling  

(vi tar med engangsgrill). Husk å kle dere godt etter været. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinfo:  
Thbra007@osloskolen.no 

 

 
Jeg kan vise omsorg for andre når jeg går på tur. 

MATEMATIKK Jeg kan bruke plassverdisystemet for hele tall. 
Jeg kan addere og subtrahere med tieroverganger. 
Jeg kan lage gode hjelpetegninger i arbeidet med tekstoppgaver. 

NORSK Jeg kan godt to lesemetoder. Jeg vet at jeg skal bruke disse 
lesemetodene når jeg skal lese en artikkel eller tekst med bilder.  

ENGELSK Jeg kan beskrive noen dyr i dyrehagen. 

Ukas to begreper – to lesemetoder/ også kalt lese-strategier.   
1.  Å førlese. 
Jeg vet hva førlese betyr. Jeg kan førlese når jeg skal lese en tekst. 
 
2.Å søkelese. 
Jeg vet hva søkelese betyr og jeg kan forklare det og vise det. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uteområde denne uka: Grusbanen 

http://www.rustad.gs.oslo.no/satsing/
mailto:Thbra007@osloskolen.no


UKEPLAN, 4 Grønn - Uke 22 
 

Kl.  Mandag 25.5 Tirsdag 26.5 Onsdag 27.5 Torsdag 28.5 Fredag 29.5  

08.30 – 09.30  

Klassens time Engelsk Norsk 
     

Norsk 
                 

       

Plante i 

skolehagen  

 

09.30 – 09.45  
Bevegelsesaktivitet  Bevegelsesaktivitet  Bevegelsesaktivitet  Bevegelsesaktivitet  

Skogstur 
 

 

09.45 – 10.30  

Norsk Matematikk Naturfag 
      Bibliotekstid / lesing  

                  
 

10.30 – 11.00  Spising  Spising  Spising  Spising   

11.00 – 12.00  

Engelsk Samfunnsfag Musikk Naturfag   

12.00 – 12.15  Bevegelsesaktivitet  Bevegelsesaktivitet  Bevegelsesaktivitet Bevegelsesaktivitet    

12.15 – 13.00  

Matematikk 
 

Kroppsøving 
                     

KRLE Matematikk   

            Slutt 13.00  Slutt 13.00  Slutt 13.00  Slutt 13.00  Slutt 13.00   

Lekser for uka: • Les minst 15 minutter hver dag. I løpet av uka skal du fortelle resten av klassen om boka du leser.  
• Jobb minst 30 minutter med matematikk på “Multi Smart Øving”: https://multi.smartoving.no/ 

 

 

Obs! «Grønne» timer er uteskole! 

 

https://multi.smartoving.no/

