
 

      

     
 

 

Mandag 24.februar Tirsdag 25.februar Onsdag 26.februar Torsdag 27.februar Fredag 28.februar 
MORGENSAMLING 

 

5-DELING 

Tema: Pluss, minus og 

bokstavene Mm og Vv 

Elevene blir delt inn i 

grupper på tvers av 

klassene.  

Vi jobber på fem ulike 

stasjoner. 

 

NATURFAG- 

Kroppen 

 

 

 MORGENSAMLING 

 

GYM ute eller i 

samlingssal med Ernst 

Martin 

 

NORSK 

Bokstavene Mm og Vv 

 

MATTE 

Pluss, minus og penger 

 

MORGENSAMLING 

 

BÆREKRAFTMESSE  

7.trinn arrangerer 

STASJONER  

-butikk 

-legospill med + og – 

-skrive fra forestilling 

-lese 

 

MATTE 

Pluss, minus og penger 

 

 

 

MORGENSAMLING 

 

VINTER-

AKTIVITETSDAG 

Vi går til Skullerud 

skianlegg.  

Ta med mat,drikke, 

skiftetøy og klær etter 

vær.  

Trenger ikke ha med 

noen bøker eller pennal.  

 

MORGENSAMLING 

 

NORSK 

 

ENGELSK 

I love animals 

 

 

 

 

 

KUNST OG HÅNDVERK 

Kroppen 

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

Leselekse: Side 40 i Salto 

lesebok. Side 41 hvis du vil. 

Gjør oppgaven nederst på 

side 40.  

Du kan ha leseboken hjemme 

hele uken, lese og gjøre mer 

hver dag. 

NORSK: Gjør side 27 i 

Salto oppgavebok 1B. Les 

øveord på side 27.  

 

Les 

MATTE: Side 112 i Radius 

oppgavebok. Gjør side 113 

hvis du vil.   

 

Les 

Gjør ferdig vinterbingoen 

du fikk før vinterferien. 

Ta med arket på skolen i 

morgen.   

 

Les 

HILSEN JEANETTE, 

PERNILLE,JULIE,  

INGRID, ERNST 

MARTIN OG THERESE. 
 

 
 

UKEPLAN 1A 

UKE 9 
 

 

 



 

 

Beskjeder fra AKS:  

 

 

 

BESKJEDER:  

- Det er vinteraktivitetsdag på torsdag 27.februar for hele skolen. Vi går til Skullerud skianlegg. Ta med mat, drikke, skiftetøy 

og klær etter vær. Lurt med x-tra votter, lue og sokker i sekken. 

- Fredag er siste dagen til Julie assistent før hun skal ut og reise. Vi ønsker henne god tur og kommer til å savne henne i 

klassen. Torjus blir ny assistent. Han begynner hos oss på mandag.  

- 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. 

 

NB! Husk klassens vintertreff lørdag 29.februar 

 

UKAS BOKSTAVER 

Mm  

Vv 

 

MATTE 

Forstå hva +, - og = 

betyr 
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