
 

      

     
 

Mandag 10.februar Tirsdag 11.februar Onsdag 12.februar Torsdag 13.februar Fredag 14.februar 
MORGENSAMLING 

 

5-DELING 

Tema: Minus og bokstaven 

Oo 

Elevene blir delt inn i 

grupper på tvers av 

klassene.  

Vi jobber på fem ulike 

stasjoner. 

 

SAMFUNNSFAG 

Samer, hva har vi lært oss? 

 
 

 MORGENSAMLING 

 

GYM ute eller i 

samlingssal med Ernst 

Martin 

 

NORSK- vi øver oss på å 

skrive O helt riktig og 

arbeider i arbeidsboken. 

 

MATTE  

Minus 

 

 

 

 

 

 

 

MORGENSAMLING 

 

NORSK 

Tegne ukas bokstav fra 

Øysteins blyant 

 

Vi går på tur. 

Husk klær etter vær, 

matpakke, varm eller 

kald drikke og 

sitteunderlag. Vi lager 

bål. Ta gjerne med noe 

som kan grilles på bålet. 

 

 

 

 

 

MORGENSAMLING 

 

STASJONER  

Vi repeterer det vi har 

lært i løpet av uken. 

Elevene jobber med fire 

ulike aktiviteter. 

 

MATTE 

Minus 

 

 

 

BIBLIOTEK 

Vi leser og låner bøker 

 

 

MORGENSAMLING 

NORSK  

Vi leser og skriver 

 

ENGELSK 

I love animals 

 

 

 

 

 

KUNST OG HÅNDVERK 

Hjertesnakk 

 

 

 

 

 

God vinterferie! 

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

NORSK: Side 21 i Salto 

oppgavebok 1B.  

Les øveord på side 21.  

 

Leselekse: Ark i postmappa.  

Denne leksen skal du lese 

hver dag. Du kan også gå på 

jakt etter like bokstaver og 

tegne ring rundt O, tegne 

strek fra bilde til ord, lete 

etter rimeord ol. 

Skriv og tegn fra turen. 

Husk dag, dato,mnd, 

årstall og overskrift  

-Hvor var vi på tur? 

-Hvem lekte du med? 

-Hva gjorde du? 

Leselekse:  Ark i 

postmappa.  

MATTE: Gjør side 97 i 

Radius oppgavebok. Du kan 

også gjøre side 94, 95 og 

96 hvis du vil.  

 

 

Leselekse:  Ark i 

postmappa.  

HILSEN JEANETTE, 

PERNILLE,JULIE,  

INGRID, ERNST 

MARTIN OG THERESE. 
 

 
 

UKEPLAN 1A 

UKE 7 
 

 

 

 
  



 

 

 

Beskjeder fra AKS:  

 

 

 
Læringsstøttene aktiviteter 

på AKS  

Tema: Kropp og helse 

 

Sosialt mål:  

Jeg viser respekt for andre 

Norsk:  

Tema: Kroppen min 

På morgenåpning: Stavespill 

og A-Å spill. 

 

På ettermiddagen: 

Høytlesing og dukketeater 

Matte: 

Tema: Hoderegning 

Kortstafett og butikklek 

 

BESKJEDER:  

- Logg deg inn på «portalen» på Rustad skole. Da får du info om din klasse og alt det spennende som skjer på Rustad skole. 

- Flotte oppgaver på Salaby og Radius: 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: jefra006@osloskolen.no 

- Ernst Martin: ernst0112@osloskolen.no 

- Nå er det fokus på å lese nøye hva eleven skal gjøre i lekse. Se info om progresjon i «viktig ukeinfo» og de tipsene 

dere har fått under utviklingssamtalene. 

UKAS BOKSTAV 

Oo 

 
MATTE 

Forstå hva +, - og 

= betyr 
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