
UKEPLAN 4B UKE 7 
Fag/ 

område Mål: INFOTAVLE  

 

 

Denne uka får 4B leksefri og jeg kommer ikke til 

å dele ut lesemappene. Vi skal tømme veggene i 

klasserommet, rydde i hyllene og vil sende hjem 

det som ligger i gangen fredag før vinterferien.  

 

 

 

Klubbkveld på Rustad for 4. & 5. klasse torsdag 12.mars. 

Se egen e-post fra foreldrekontaktene! 

 

Denne uka begynner vi med vårens utviklingssamtaler.  

Gi beskjed dersom dere ikke kan møte. 

 

Vårens foreldremøte avholdes i uke 14. Dato kommer på 

neste ukeplan. 

 

Det er viktig at alle foreldre snakker med sine barn om de 

sosiale målene for klassen denne uka. Vi må jobbe med 

språkbruken i klassen, samt nødvendigheten med å følge 

beskjeder fra de voksne. 

 

 

Kontaktinformasjon: 
 

mari.langsveen@osloskolen.no 
 

91 83 57 93 

 

Send melding før klokka 08.30 ved fravær.  

Bruk gjerne appen: Skolemelding 

 

Den gode 

skolehverdagen 

Jeg snakker vennlig til alle i klassen og jeg følger beskjeder fra de 

voksne. 

MATEMATIKK Jeg kan måle og finne omkrets av en figur. 

 

NORSK Jeg kan lage en powerpointpresentasjon om et selvvalgt tema. 

 

 

 
 

 

 

http://www.rustad.gs.oslo.no/satsing/
mailto:mari.langsveen@osloskolen.no


 

 

Ukeplan for 4B uke 7 
Kl. Mandag 27.1. Tirsdag 28.1. 

 Leksehjelp 08.00 – 08.30 
Onsdag 29.1. 

Leksehjelp 08.00 – 08.30 
Torsdag 30.1. Fredag 31.1. 

0830-10.00 Norsk: 

 

Norsk: 

 

 

Norsk: 

  

 

KRLE: 

Holdninger og  

verdier 

 

Samfunnsfag: 

10.00-10.15 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

10.15- 

11.15 

Matematikk: 

Omkrets og areal 

 

  

  Matematikk: 

Omkrets og areal 

Fremføring P.P. 

Two stars and a wish 

 

Skriving: 

Vi skriver loggbok og 

tegner 

 
11.15-11.35 Spising Spising Spising Spising Spising 
1135-12.00 Storefri Storefri Storefri Storefri Storefri 
12.00-13.00 Inne-

gym: 

Ute-

gym: 

 

ENGLISH-GAME 

 

 

Kunst og håndverk:  

Sløyd - Gul    

Tekstil - Grønn 

Data - Rød  

Tegning - Blå 

 

PALS-premie 

 
Vi steker vafler i 

klasser. og spiller spill. 

Ta gjerne med eget 

brettspill og kosebamse. 

 

Fremføring P.P. 

Two stars and a wish 

 

Rydde 

 
Friminutt 

13.00-13.10 
Hopp for 

hjertet 

Uteskole 

 

 

 

1310-1340/ 

14.10 

           Slutt 13.30 Slutt: 14.10 Slutt: 14.10 Slutt: 13.40 

Leksehjelp utgår denne dagen 
Slutt: 14.10 

LEKSE-

FRI 

 

Hvis noen ønsker å skrive videre på eller vil videreutvikle sin powerpoint-presentasjon hjemme, så er det selvfølgelig lov! 

Gå inn på skolens hjemmeside og logg deg inn på din bruker. Presentasjonen er laget på din One-drive. 


