
      

     
 

Mandag 9.desember Tirsdag 10.desember Onsdag 11.desember Torsdag 12.desember Fredag 13.desember 
5-DELING 

Tema: JUL 

Elevene blir delt inn i 

grupper på tvers av 

klassene.  

Vi jobber på fem ulike 

stasjoner. 

 

ADVENTSSAMLING 

 
 

BIBLIOTEK 

Vi leser og låner bøker 

 

GYM 

Utegym eller i 

samlingssalen med Ernst 

Martin og Julie 

 

Teater: «Julemysteriet»  

(av Jostein Gaarder) 

I fellesskapshuset på 

Abildsø 

ADVENTSSAMLING 

ADVENTSSAMLING 

 

MUSIKK 

Øve til juleavslutning 

 

Vi går på tur. 

Husk klær etter vær, 

matpakke, varm eller 

kald drikke og 

sitteunderlag.   

Tema: Vinter 

 

 

 

 

 

Juleavslutning for 1B 

17:30-19 i samlingssalen 

ADVENTSSAMLING 

 

NORSK 

Julehefte 

 

SAMFUNNSFAG 

Følelser -   

redd 

 

 

 

MATTE 

Tallvenner - tiervenner 

 

 

ADVENTSSAMLING 

Lucia-dagen 

 

 

 

 

 

Kl 10 er det julesamling  

i Bøler kirke eller i 

samlingsalen 

(eleven må vite hva de er 

meldt på) 

 
KUNST OG HÅNDVERK 

Jul 

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

DESEMBERLEKSE: Se ark i 

postmappa. 

 

 

 

 

DESEMBERLEKSE: Se ark i 

postmappa. 

DESEMBERLEKSE: Se ark i 

postmappa.  

DESEMBERLEKSE: Se ark i 

postmapa.  

 

 

 

 

HILSEN JEANETTE, 

PERNILLE,JULIE,  

INGRID, ERNST 

MARTIN OG THERESE. 
 

 
 

UKEPLAN 1B 

UKE 50 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

BESKJEDER:  

- Det blir juleavslutning for 1B onsdag 11. desember kl 17:30-19 i samlingssalen. Håper alle kan komme       

- Mandag 16. desember skal vi ha juleverksted på 1.trinn. Vi trenger rene syltetøyglass el 

- Husk å se på NRK super julekalender, «SNØFALL» hver dag ! Fin ting å gjøre sammen i familien. 

- 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.  

- Min mail: pernih2001@osloskolen.no 

- Ernst Martin: ernst0112@osloskolen.no 

 

 
BESKJEDER FRA AKS: 

 

Sosiale mål: 

Hva betyr omsorg og 

hvordan kan vi vise hverandre omsorg? 

Hvordan kan vi glede andre? 

Hei alle sammen! 

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

fristen. 

- Elevene som har 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  

Lenken  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aGOmpZ7U9UuvmmzL9I5mVbk

IVx9knHVKjo6ZxMOtgrZUMEdZOE43MUpFMTQ3WlVSODU3WVZQQjhJNC4u 

 
 
 

UKAS ORD:  

JUL 

ADVENT 

JULENISSE 

DESEMBER 

VINTER 
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