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«Husk å ta med bibliotekbøker til skolen. Det er venteliste på mange bøker, og bibliotekaren ber om at bøkene blir levert snarest mulig. 
Innleveringsboksen utenfor biblioteket skal benyttes». 

 

Mandag 1.6.  
08.30 – 13.00 

Tirsdag 2.6. 
08.30 – 13.00 

Onsdag 3.6. 
08.30 – 13.00 

Torsdag 4.6. 
08.30 – 13.00 

Fredag 5.6. 
08.30 -13.00 

 

FRI 

 

2.pinsedag 

 

UTE:  

Natursti, matte  

 

 

INNE: 

Matte:  

Måling 

cm ig dm – lengder, 

bredder og høyder 

 

 

 

 

Norsk 

Smil og tårer 

INNE 

Norsk:  

Jeg kan skrive ord med 

æ-lyd, o-lyd, å-lyd  

 

Kunst og håndverk 

Vi lager blomster/ 

figurer i papp 

 

UTE: 

Utegym på grusbanen: 

Måling 

 

UTE: 

Ta vare på dyra. 

 
 

INNE: 

Matte: 

Måling 

 

Engelsk:  

In town 

 

 

INNE: 

Norsk: 

Lese- og skrivetrening 

Vi skriver om utvikling fra 

rumpetroll til frosk.  

 

 

 

 

 

UTE: 

Vi går til Østensjøvannet 

for å bytte vann til 

rumpetrollene 

 

Lekser for uka    God helg       

Til onsdag 

• Les i Salto: sol side 184 – 187, måne side 184-185 

• Lag setninger til i ukas ord. Skriv i norsk skrivebok.  

 

Til fredag  

• Gjør side 132 og 133 i Radius oppgavebok 3.    

• Les i din egen bok/lydbok/hørespill i minst 15 minutter hver dag. Skriv leseloggen i norsk skrivebok 

eller  på teams (onsdag og torsdag). 

 

Hilsen Aleksander, Stine 

Ilse, Karin Hanne, Sigurd, 

Yvonne og Carina 

 

     

Ukeplan 3. Rosa  

uke 23 

    i 

 

a 

Ma 

Bo 
 

 

Alle møter ute på oppmerket plass 

tidligst 08.25.  

 

 



 
 

 

Fag/ Område Mål: INFOTAVLE ☺   
Vi minner om: 

• Alle MÅ ha eget pennal med gråblyant, farger, viskelær og saks. 

Det er ikke mulig å låne fra hverandre. 

• Husk at vi er ute hver dag. Husk klær etter vær! Husk solkrem. 

• Ta gjerne med frukt, og drikkeflaske.  

• Biblioteket: Du kan søke på biblioteksbøker her  

• Når du har funnet en bok du vil låne må du sende en mail til 

Camilla: caona002@osloskolen.no med ditt navn, tittel på boka og 

forfatter. 
 

Melde fravær:  
Vi ønsker at dere melder fravær i Skolemeldingsappen, 
I Portalen i Skoleplattform Oslo (pålogging via skolens i nettside). 

Mer info om fraværsmelding finner dere på skolens hjemmeside. 

 

 

 

 

NORSK 
Jeg kan skrive ord med æ-lyd, o-lyd, å-lyd  

 

MATEMATIKK Jeg kan måle cm og dm 

PALS: Jeg stiller opp på min oppstillingsplass og 

holder plassen min i rekka når vi går. 

Jeg holder avstand også når vi er ute.  
 

UKAS ORD  

hjerte 

plukker 

oss 

sukker 

tom 

 

  

ilse.ovstedal@osloskolen.no 

ta kontakt dersom det er noe dere lurer på. 

Enten på mail eller i skolemeldingsappen! 

 

www.salaby.no 

Brukernavn: 

rus1568 

Passord: mus 

https://oslo-gs.mikromarc.no/Mikromarc3/oslo/search.aspx?ST=Normal&Unit=6709&db=oslo-gs
mailto:caona002@osloskolen.no
mailto:ilse.ovstedal@osloskolen.no
http://www.salaby.no/

