
    

                                     
 

Mandag 06.04 
08.30 – 13.00 

Tirsdag 07.04 
08.30 – 13.00 

Onsdag 08.04 
08.30 – 13.00 

Torsdag 09.04 
08.30 – 13.00 

Fredag 10.04 
08.30 -13.00 

2.påskedag. 

FRI 

 

 

 

Norsk: 

Les og forstå 

Tekst og musikk 

 

Matte:  

Divisjon 

 

 

Norsk: 

Vi skriver en 

sammenhengene tekst 

om en opplevelse. 

 

Naturfag 

Kroppen 

Matte 

Tall og regning 

divisjon 

 

 

 

 

 

Uteskole: 

 

Tren for livet 

Engelsk:  

Spring time 

 

 

 

 

 

Norsk: 

Diktat med ukas ord og 

gloser. 

 

Krle: Islam 

 

Lekser     God påske       

Til Fredag: 

Matte:  Gjør side  og 160 og 161 i Radius oppgavebok.  

Skrivelekse: Les teksten «Virus», side 12 og 13 i Spire blå.  Svar på «Lesespørsmålene» på side 13. Skriv 

svarene i skriveboka. Husk å følge reglene for skriveboka.   

Norsk/engelsk: Øv på ukas ord og ukas gloser. Skriv ordene og glosene på arket som ligger i leksepermen. 

Mat og helse: Pizzasnurrer med grønnsaker 

Følg oppskriften i leksemappa eller se på lenken og følg trinnene.  

Eller bruk begge deler. 

 

 

Hilsen Aleksander, Ilse, 

Karin Hanne, Sigurd, 

Yvonne, Elena, Sverre og 

Salih  
 

 

Ukeplan 4.trinn uke 14 

Gul, svart og hvit  

     

 

a 

Ma 

Bo 
 

 

Alle møter på oppmerket plass i  

skolegården 08.25.  

 

https://www.matstart.no/oppskrifter/matpakke/pizzasnurrer-med-gronnsaker/


Fag/ Område Mål: INFOTAVLE ☺   
Vi minner om: 

• Vi minner om at det er mulig å melde seg på årets 

sommerskole. Fristen er utsatt til 31. mars. Se gjerne på 

skolens hjemmeside.  
• Alle MÅ ha eget pennal med gråblyant, farger og viskelær. Det er 

ikke mulig å låne fra hverandre.  

• Ta med skiftetøy som kan henge på skolen. Vi er ute hver dag. 

Husk klær etter vær! 

 

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 en sammenhengende tekst med 

varierte setninger om noe jeg har opplevd. 

MATEMATIKK Jeg kan lage tegninger for å finne svaret i dele-

stykker.  

PALS: Jeg jobber konsentret i skoletimene for å lære 

meg det jeg skal.  
 

 

Uteområde uke 12: bak skolen 

 
UKAS ORD UKAS GLOSER  

 

tenke 

trenger 

mange 

lenge 

lang 

ingen 

gang 

ting 

 

 

 

spring = vår 

tweet = kvitrer 

feel = kjenne 

puddles = sølepytter 

showers = regnskurer 

 

 

E-post: ilse.ovstedal@osloskolen.no  aleksander.weiby@osloskolen.no   

Yvonne.schau@osloskolen.no  
Bare ta kontakt på mail eller skolemelding hvis det er noe dere lurer på eller vil informere om.  

 

 

www.salaby.no 

Brukernavn: rus6562 

Passord: sei 
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