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Mandag 10.2 
08.30-13.30 

Tirsdag 11.2 
08.30-13.30 

Onsdag 12.2 
08.30-14.10 

Torsdag 13.2 
08.30-13.30 

Fredag 14.2 
08.30-13.30 

KRLE: 

Buddhismen  

 
Matte:  

Hoderegning og overslag 

  

 

Norsk:  

Utenfor verden 

Leksehjelp  

 

Bibliotek:  

Stillelesing/leselogg  

 

Matte: 

Hoderegning og 

overslag  

 

Naturfag 

Vær og vind 

 
  

Norsk:  

Året rundt 

 

Matte: 

Hoderegning og 

overslag  

 

Samfunsfag:  

Land langt mot nord 

 

Engelsk 

Home and famliy 

Svømming 

Husk badetøy og 

badehette.  

 

Uteskole 

Vær og vind 

 

 

 
 

 

Matte 

Hoderegning og overslag 

 

Norsk: 

Stavskrift 

 

 

 

 

Kunst og håndtverk 

Arkitektur 

Lekser for uka  God vinterferie        

Lesing til tirsdag: 

• Måne: s.  30 i Salto 3B  

• Sol: s. 31-33 i Salto 3B 

• Les tre ganger. Les høyt en gang for en voksen. Leseoppdrag: Husk å ta pause ved komma og 

punktum. 

 

Matte: Gjør s. 74 i Radius oppgavebok. Gjør side 75 om du vil.  

 

Skriving til fredag: 

• Skriv ukas ord i leksemappa. Husk riktig plassering og skriveretning når dere skriver bokstavene. 

• Repetert lesing: Les- og gjør oppgavene til teksten i leksepermen. 

  

Hilsen Anette, Aleksander, 

Ilse, Victoria , Karin Hanne 

og Sigurd og Carina 

 

 

Ukeplan 3B 
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    i 
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Ukas funfact:   

Dykkere kan ikke prompe når de er 

dypere enn 10 meter.   

https://pixabay.com/no/illustrations/sn%C3%B8fnugg-sn%C3%B8-vinter-kaldt-isete-554635/


 

Fag/ Område Mål: INFOTAVLE ☺   
Vi minner om:  

• Jalal har fått jobb på ny skole. Vi har fått ny 

ressurslærer, Victoria. Hun vil ha klassen i KRLE som blir 

flyttet til 1. og 2. time på mandager og kunst og håndtverk 

• På torsdag er det uteskole på trinnet. Husk klær etter 

vær 

• Minner om at elevene ikke har lov til å bruke inngang A når 

de kommer eller går fra skolen.  

• Vi ønsker alle en god vinterferie! 
 

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. 

 
 

 

NORSK 
Jeg kan lage et tankekart.   

MATEMATIKK Jeg kan kan addere og subtrahere med enere, 

tiere og hundrere. 

Jeg bruker tiervenner som en strategi når jeg 

skal regne med tierovergang.  
 Jeg hilser og er hyggelig når jeg møter barn og 

voksne på skolen.  

Info 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 

 

UKAS ORD UKAS BEGREPER  

over 

under 

mellom 

hjem 

rundt   

kretsløp  

vanndamp  

storm  

orkan  

termometer  

E-post kontaktlærere: Sigurd Aarvig sigurd.aarvig@osloskolen.no  

www.salaby.no 

Brukernavn: 

rus1568 

Passord: mus 

http://www.rustad.gs.oslo.no/satsing/
mailto:sigurd.aarvig@osloskolen.no
http://www.salaby.no/

