
hbdet    q 

                                      

v 
Mandag 24.2 

08.30-13.30 
Tirsdag 25.2 

08.30-13.30 
Onsdag 26.2 

08.30-14.10 
Torsdag 27.2 

08.30-13.30 
Fredag 28.2 

08.30-13.30 
KRLE 

Buddhismen 

 

Norsk: 

Mennesker og dyr  

 

 

 

 

Matte:  

Addisjon og subtraksjon   

 

 

Leksehjelp  

 

Bibliotek/stillelesing 

Småord  

 

Matte:  

Addisjon og 

subtraksjon  

 

Samfunssfag 

Land langt mot nord  

 

Norsk 

Vi skriver dikt  

 

 

 

Bærekraftmesse  

 

Engelsk: 

Boy, I am hungry! 

 

  

 

 

Samfunssfag 

Veggavis 

A-dag  

Hele skolen har A-

dag. Vi er på 

Skullerudstua. Det er 

mulighet for å grille. 

Husk sitteunderlag, 

vann og, noe varmt og 

drikke i tillegg. Viktig 

med klær etter vær!  

 

  

Norsk:  

Stavskrift 

 

Arbeidsplan 

 

 

 

 

 

 

 

Kunst og håndverk 

Arkitetur 

Lekser for uka  God helg       

Lesing: 

• Måne: s. 40 – 41 i Salto  3B 

• Sol: s. 42 og 43 i Salto 3B 

• Les tre ganger. Les høyt en gang for en voksen. Leseoppdrag: snakk med en voksen om det du 

har lest (tenkestopp og oppsummering – se saltos lure leseknep i leksepermen)   

 

Matte: Gjør s. 80 i Radius oppgavebok. Gjør side 81  om du vil.  

 

Skriving: 

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

• Skriv en tekst til bilde i skriveboka. Teksten skal ha minst 5 setninger. 

  

Hilsen Anette, Aleksander, 

Ilse, Karin Hanne, Sigurd, 

Victoria og Carina 

 

     

Ukeplan 3B 

uke 9  

    i 

 

a 

Ma 

Bo 
 

 

Ukas funfact:   

Kamelen spiser alle slags planter, også kaktuser. 

Den tygger maten, svelger og hoster den opp 

igjen for å tygge den litt til. 



 
 

Fag/ Område Mål: INFOTAVLE ☺   
Vi minner om:  

• Minner om at elevene ikke har lov til å bruke 

inngang A når de kommer eller går fra skolen, 

heller ikke i skoletiden. Vi har hatt nestenulykke 

der pga at mange kjører ned til skolen. Vi 

øvnsker at barna blir sluppet av oppe ved 

rundkjøringen.  

• Fra uke 10 kommer ukeplanen bare på 

portalen(skolemelding)/mail og på skolens 

hjemmeside. Vi skal øve oss på skolen så barna 

kan finne ukeplanen selv også.  

• Denne uken får vi tilbake studentene fra Oslo 

MET, de skal være med oss i uke 9, 10 og 11.  

• Vårens foreldremøte er 18. mars kl. 17.30 – 

18.00 
 

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 skrive ordene vil, men, kan, skal og til. 

Jeg hva gjentakelse betyr.  

MATEMATIKK  Jeg kan addere og subtrahere med enere, tiere og 

hundrere. 
 Jeg går inne på skolen.  

Jeg er en god klassevenn. 

Info fra AKS 

 

UKAS ORD UKAS BEGREPER  

vil 

men  

kan  

skal  

til 

Norden 

Skandinavia  

hav  

fjord  

innsjø  

E-post: Kontaktlærer: Sigurd:sigurd.aarvig@osloskolen.no  

www.salaby.no 

Brukernavn: 

rus1568 

Passord: mus 

mailto:sigurd.aarvig@osloskolen.no
http://www.salaby.no/

