
det     

                                      

ggg 
Mandag 02.12 

08.30-13.30 
Tirsdag 03.12 

08.30-13.30 
Onsdag 04.12 

08.30-14.10 
Torsdag 05.12 

08.30-13.30 
Fredag 06.12 

08.30-13.30 
Norsk:  

Mørke dager mørke 

netter 

 
Vi øver til skuespill og 

deler oss i grupper  

 

Samfunnsfag:  

Løp og kjøp  

 

Matte: 

Brøk 

 

Engelsk 

At the farm 

 

 

 

Norsk: 

Stum g 

 

 

 

Matte: 

Brøk 

 

Norsk:  

Mørke dager mørke 

netter 

 

Musikk: 

Lucia og Astrid Lindgren-

sanger  

 

Kunst-og håndverk:  

Veving, collage, 

Kunsthistorie 

  

Norsk 

Bibliotek/leseforståe

lse 

 

Norsk 

Stavskrift 

 

Vi øver til skuespill 

og deler oss i 

grupper  

 

 

Svømming: 

Husk badetøy, hette, 

håndkle og såpe 

 

 

Hele trinnet øver til 

skuespill i 

samlingshallen. 

 

Arbeidsblomst 

 

 

Lekser for uka  God helg        

Lesing til tirsdag: 

• Måne: s. 132 - 133 

• Sol: s. 134 – 135 

• Les tre ganger. Les høyt en gang for en voksen. Leseoppdrag: Måne: Øv på å lese med små pauser 

etter punktum. Sol: Øv på å lese med innlevelse. 

Matte til onsdag: Gjør s. 48 og 49 i Radius oppgavebok. 

Skriving til fredag: Skriv ukas ord i leksemappa. Husk riktig plassering og skriveretning når dere skriver 

bokstavene. 

Hver dag: Øv på alle sangtekstene som ligger i leksemappa. Målet er å kunne alle tekstene utenat. Elever som 

har roller til skuespillet må kunne sine replikker utenat. Danserne må øve på dansen. (just dance, Pippi på 

youtube)  

 

Hilsen Anette, 

Aleksander, Ilse, Jalal, 

Karin Hanne og Sigurd og 

Carina 

 

Ukeplan 3C 

uke 49 

     

 

a 

Ma 

Bo 
 

 

Ukas funfact:  

Bananen er bøyd fordi den vokser mot 

sola.  



 
 

Fag/ Område Mål: INFOTAVLE ☺   
Vi minner om:   

- Denne uka skal alle måles og veies av 

skolehelsetjenesten. Tannhelsetjenesten vil også snakke 

med klassene om tannhelse/tannhygiene.    

❖ Vi inviterer alle foresatte på 3. trinn til forestilling, 

mandag 16. desember kl. 17.30. Det vil komme eget 

skriv om dette. 

❖ Hvis dere har gammeldagse klær er det supert at dere tar 

det med til skuespillet. Det kan være en genser, skjorte, 

sixpence, kjole. Husk å merke klærne med navn. De som 

ikke skal kle seg ut skal ha på seg noe ensfarget i svar, 

hvitt eller grått. (Ikke hettegenser) 

❖ Det blir julegrantenning i skolehagen tirsdag 3.12 kl. 16.45-

17-15.   

Melde fravær:  

Vi ønsker at dere melder fravær på en av disse to måtene; 

I Skolemeldingsappen, 

I Portalen i Skoleplattform Oslo (pålogging via skolens i nettside). 

Mer info om fraværsmelding finner dere på skolens hjemmeside. 

God helg! 

NORSK 
Jeg kan skrive ord med stum g. 

MATEMATIKK Jeg kan bruke brøk for å forklare hvor stor del 

av en hel noe er. 
 Jeg kan sitte rolig når jeg spiser. 

 

Info fra AKS 

Hei alle sammen! 

Her kommer påmeldingen til juleferien. Fristen er den 14.12.2019 vennligst oppretthold 

fristen. 

- Elevene som har kun gratis deltagelse kan benytte seg av AKS kun 23.12.2019. 

- Elevene med halvdagsplass kan benytte seg av to dager i ferien. 

- Har dere behov for flere timer vennligst ta kontakt med Claudia ( clala002@osloskolen.no) 

innen fristen! 

-Lenken til påmeldingen finner dere også på hjemmesiden i tillegg til skole sms  

 

 

UKAS ORD UKAS BEGREPER  

veldig 

herlig 

farlig 

dårlig 

kjølig 

 

  

Manus – Et ark der det står 

skrevet hva man skal si. 

Replikk – Er det 

skuespillerne sier i et 

skuespill. 

Skuespiller – En som lever 

seg inn i en rolle i et skuespill.  

E-post kontaktlærere: Aleksander Weiby; aleksander.weiby@osloskolen.no , Ilse Øvstedal; ilse.ovstedal@osloskolen.no  

Ressurslærer, Jalal Bashir Ahmed; jalaba2208@osloskolen.no Tlf (personalrom): 23 38 65 10 

www.salaby.no 

Brukernavn: 

rus9012 

Passord: nese 

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