
hbdet     
                                      
 

 

Mandag 09.12 
08.30-13.30 

Tirsdag 10.12 
08.30-13.30 

Onsdag 11.12 
08.30-14.10 

Torsdag 12.12 
08.30-13.30 

Fredag 13.12 
08.30-13.30 

Norsk:  
Mørke dager mørke 
netter 
 
 
 
 
 
 
Matte:  
Klokka  
 
Samfunnsfag:  
Løp og kjøp  

Matte: 
Klokka 
 
 
Vi øver i samlingssalen  
 

 
 
Ta med kostymer, se 
beskjed bak på 
ukeplanen!!!!!! 

Matte: 
Klokka  
 
Norsk:  
Sammensatte ord  
 
Vi øver i samlingssalen  
  

 

Norsk: 
Bibliotek/ 
leseforståelse 
 
Norsk: 
Stavskrift 
 
Vi øver i 
samlingssalen  
 

 

Julesamlinger 
I Bøler kirke og 
samlingssalen.3.trinn 
har ansvar for Lucia i 
begge samlingene. 
Elever som skal i kirka 
går fra skolen kl.09.00  
 
 
 
 
 
Vi i øver i 
samlingssalen 

Lekser for uka  God helg "#$%  
Lesing til tirsdag: 

• Måne: s. 140 
• Sol: s. 141-142 
• Les tre ganger. Les høyt en gang for en voksen. Leseoppdrag: Måne: Øv på å ta pauser ved 

punktum. Sol: Øv på å lese med tonefall og trykk. 
Matte til onsdag: Gjør s. 52 og 53 i Radius oppgavebok. 
Skriving til fredag: Skriv ukas ord i leksemappa. Husk riktig plassering og skriveretning når dere skriver 
bokstavene. Skriv så pent dere kan.  
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 3B 
uke 50 

     
 
a 

Ma 
Bo 

 

 

Ukas funfact:  
Ekorn kan klatre fortere enn de kan 
løpe på bakken. 



 
Fag/ Område Mål: INFOTAVLE J   

Vi minner om:   
v Vi inviterer alle foresatte på 3.trinn til forestilling, 

mandag 16. desember kl. 17.30. Se egen invitasjon.  
v 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 svart, 
hvitt eller grått. (Ikke hettegenser) 

v HURRA!! Vi vant reflekskonkurransen på skolen i uke 47. 
Premien er 750 kr til klassekassa, som vi kan finne på noe 
hyggelig for eller kjøpe noe vi ønsker oss til/i klassen. BRA 
JOBBA!! Men husk det er fortsatt viktig å brukerefleks på 
skoleveien.   

v Ta med Lucialys, kapper, en stor hvit skjorte eller hvit T-
skjorte, hvis dere har til tirsdag 10.desember. Dette skal 
brukes på Luciadagen 13.desember. Husk å merke det dere 
sender med på skolen med navn.  

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 lage sammensatte ord. 

MATEMATIKK Jeg kan kvart over og kvart på, på analog og 
digital klokke.  

 Jeg går inne på skolen. 
 

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  
 
Tema: Jul. Med aktiviteter som blant annet: 
På morgenåpningen: Julefortellinger 
På ettermiddagen: Eventyr, høytlesing, adjektivfortelling, Storyboards, myter og 
sagn. 

UKAS ORD UKAS BEGREPER  
telys 
solstråle 
minusgrader 
mørkeredd 
lommelykt 

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: Sigurd Aarvig: sigurd.aarvig@osloskolen.no Tlf (personalrom): 23 38 65 10 

www.salaby.no 
Brukernavn: 

rus1568 
Passord: mus 


