
UKEPLAN 4A – uke 23 
Fag/ 

område Mål: INFOTAVLE  

 

Tirsdag 2. juni: Siste dag med den kohortordningen vi har 

nå. Takk for noen fine uker i rosa, grønn, blå, hvit og gul 

kohort! Vi skal fortsette med mange av de gode tingene! 

Onsdag 3.juni: Velkommen tilbake til ditt vanlige klasserom 

sammen med resten av elevene som går i klassen din! 

Dette er noe myndighetene har bestemt, og vi må følge det. 

Dette skal gjelde: 

1) Ingen syke skal møte på skolen 

2) God hygiene 

3) Kontaktreduserende tiltak: Ikke håndhilse og ikke klemme 

4) Hele skoleklasser regnes som en kohort og har et eget område i 

skolegården.   

5) Klassene får tilbake sin kontaktlærer og en eller to andre faste voksne. 

6) Vi fortsetter å to-dele dagen i utetid og innetid for å unngå trengsel og 

store samlinger.  

 

Skolen starter 08.30 og varer til 13.30 

 

Overgangsprøve på pc i matematikk blir i uke 23. Nærmere 

beskjed om tidspunkt for overgangsprøven kommer som e- 

post i løpet av uka. 

 

Sommerles åpner – nå kan du bli med på det! 

 

Det kan bli endringer i fagene på timeplanen – men ute og 

innetid vil bli fulgt som satt opp. 

 

 

 Jeg vet hvordan jeg kan være en god venn for andre. 

MATEMATIKK Jeg kan bruke plassverdisystemet for hele tall.  
Jeg kan skrive tall på utvidet form.  
Jeg kan addere og subtrahere med tieroverganger.  

NORSK Jeg bruker førlesing og søkelesing når jeg leser tekster med fakta og 
bilder. 

ENGELSK Jeg kan beskrive dyrene i dyrehagen.  

 

Ukas to begrep i norsk:  

Jeg vet hva det er å «førlese» og jeg bruker metoden når jeg leser fagtekster. 

Jeg vet hva det er å «søkelese» og jeg bruker metoden når jeg leser tekster for å finne 

ord og opplysninger. 

 

Ukas øveord: Jeg vet at sammensatte ord er to ord inni ett ord. 

                      Jeg kan skrive disse sammensatte ordene riktig. 

Eksempel: en lyspære, en handlevogn, en sommerferie, en bærepose, en kokebok, en 

vaffelplate, en spiseskje, en teskje. 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

Uteområde: Lille skolegård 

  

http://www.rustad.gs.oslo.no/satsing/


 

UKEPLAN 4A – Uke 23 

 
Kl. Mandag 1.6. Tirsdag 2.6. Onsdag 3.6. Torsdag 4.6. Fredag 5.6. 
08.30 – 09.30 

2. pinsedag 

 

FRI 

Ute :Norsk Ute: Matematikk 
Inne:Naturfag/ 

Samfunnsfag 
Ute: Engelsk 

09.30 – 09.45 
Bevegelsesaktivitet Bevegelsesaktivitet Bevegelsesaktivitet Bevegelsesaktivitet 

09.45 – 10.30 

Ute: Naturfag/ 

Samfunnsfag 
Ute: Norsk Inne: Matematikk Ute: KRLE 

10.30 – 11.00 Spising Spising Spising Spising 
11.00 – 12.00 

Inne:Matematikk Inne: Musikk Ute: Norsk Inne: Matematikk 

12.00 – 12.15 Bevegelsesaktivitet Bevegelsesaktivitet Bevegelsesaktivitet Bevegelsesaktivitet 
12.15 – 13.30 

Inne: Musikk 
Inne: Kunst og 

håndverk 
Ute Inne 

           FRI Slutt  Slutt 13.30 Slutt 13.30 Slutt 13.30 

UKES-

LEKSE 
Besøk skolebibliotekets nettside, finn en bok du ønsker å lese og send en bestilling til Camilla på caona002@osloskolen.no  

Les minst 15 minutter hver dag, tirsdag til fredag. 
Jobb minst 30 minutter i uka med matematikk på “Multi Smart Øving”: https://multi.smartoving.no/   
Jobb på Salaby 15 minutter hver dag med å øve deg på å søkelese:  

Trykk på denne lenken:  https://skole.salaby.no/3-4/norsk/ov-pa-lesing/ov-pa-sokelesing/vartegn  
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