
 

      

     
  

Mandag 1.juni Tirsdag 2.juni Onsdag 3.juni Torsdag 5.juni Fredag 6.juni 

 

 

Fri 
 

2.pinsedag 

Rosa og gul gruppe 

Inne 8:30-11 

Uteskole 11-13 gym og 

aktiviteter 

 

Blå og grønn gruppe 

Uteskole 8:30-10:30 gym 

og aktiviteter 

Inne 10:30-13 

 

MATTE 

Regnestrategier 

 

NORSK  

fus skriveoppgave om 

utetid 

 

 

Blå og grønn gruppe 

Inne og ute på skolen 

8:30-13 

 

NORSK 

Biblioteket for blå gruppe 

 

Bokstaven Qq og Ww 

fus skriveoppgave om 

magisk hatt 

 

MATTE 

Regnestrategier 

 

Rosa og gul gruppe har 

UTESKOLE hele dagen 

Tur til Rådyrdalen 

 

 

Rosa og gul gruppe 

Inne og ute på skolen 

8:30-13 

 

NORSK 

Besøk fra Bøler bibliotek 

og skrive fra 

bibliotekbesøket 

 

Bokstaven Qq og Ww 

 

MATTE 

Regnestrategier 

 

Blå og grønn gruppe har 

UTESKOLE hele dagen 

Tur til Rådyrdalen 

 

 

Rosa og gul gruppe 

Uteskole 8:30-10:30 

Inne 10:30-13 

 

NORSK 

fus skriveoppgave om 

magisk hatt 

 

Blå og grønn gruppe 

Inne 8:30-11 

Uteskole 11-13 

Besøk fra Bøler bibliotek 

og skrive fra 

bibliotekbesøket 

 

ENGELSK 

Summer picnic 

KUNST OG HÅNDVERK 

Øisteins blyant 

 
LEKSE TIL TIRSDAG  LEKSE TIL ONSDAG LEKSE TIL TORSDAG LEKSE TIL FREDAG GOD HELG ☺ 

 Norsk: Les tekstene om Qq 

og Ww. Sett strek under 

bokstavene Qq og Ww  og 

trekk strek fra ord til 

bilde.  

Rosa og gul gruppe 

Skriv og tegn fra tur 

Husk: - les kriteriearket 

- skriv hele setninger 

og små bokstaver 

Blå og grønn gruppe  

Salto arbeidsbok 1B side 

88. Side 89 hvis du vil. 

Blå og grønn gruppe 

Skriv og tegn fra tur 

Husk: -les kriteriearket 

- skriv hele setninger 

og små bokstaver 

Rosa og gul gruppe 

Salto arbeidsbok 1B side 

88. Side 89 hvis du vil. 

HILSEN JEANETTE, 

PERNILLE,JULIE,  

INGRID, ERNST 

MARTIN  
 

 
 

UKEPLAN 1.trinn 

UKE 23 
 

 



 

 

 

Beskjeder fra AKS:  

 

Husk å si ifra til aks og læreren om du skal være på aks  

eller ikke. Vi må også vite om du skal gå hjem selv eller  

bli hentet. 

 

BESKJEDER:  

- Har du en tom eggkartong  med plass til 12 egg? Ta med       

- Denne uken har 1.trinn uteområde bak skolen. 

- Logg deg inn på «portalen» på Rustad skole. Da får du info om din klasse. 

- Flotte oppgaver på Salaby: Logg inn som Gyldendalbruker: Brukernavn: rus1568   passord: mus NB! Her er det bra spill, 

lesing og mange lydbøker. Bli kjent med Salaby sammen med barnet ditt.  

- Julie: jujea005@osloskolen.no 

Ernst Martin: ernst0112@osloskolen.no 

Pernille: pernille.hoff@osloskolen.no 

Jeanette: jefra006@osloskolen.no 

Ingrid: ingrid0109@osloskolen.no 

 

 

UKAS BOKSTAV 

Qq og Ww 

 
MATTE 

Regnestrategier 

Tier og enere 

Trekke fra nesten alt 
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