
    

                                     
 

Mandag 12.04 
08.30 – 13.00 

Tirsdag 13.04 
08.30 – 13.00 

Onsdag 14.04 
08.30 – 13.00 

Torsdag 15.04 
08.30 – 13.00 

Fredag 16.04 
08.30 -13.00 

Norsk: 

Les og forstå 

En læerer sa 

Til meg: «Du er ganske 

sprø.» 

 

Matte:  

Algebra 

 

Leksegjennomgang 

Norsk: 

Gjennomgang av leksa 

Les og forstå 

Oppgaver 

 

 

 

Uteskole: 

uteaktiviteter/ 

oppgaver 

 

 

 

Matte:  

Algebra 

 

 
 

Kunst og håndverk:  

Vi lager virus   

 

Norsk: 

Ord med  

J- lyd 

 

 

 

 

KRLE: 

Islam 

 

 

 

 

Norsk: 

Diktat med ukas ord og 

gloser. 

 

Engelsk:  

Spring time 

 

Vi gjør oss ferdig med 

ukas arbeid.  

 

Lekser     God helg       

Til tirsdag: Norsk:Les teksten: « En lærer sa til meg: Du er ganske sprø» som er i leksemappa. Sett ring 

rundt riktig svar på spørsmålene, fra 24-28.  

 

Til Fredag: 

Matte:  Gjør side 162 og 163 i Radius oppgavebok.  

Skrivelekse: Les teksten «Vaksine» s. 14 i Spire blå.  Svar på «Lesespørsmålene» på side 15 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. 

 

Hilsen Aleksander, Ilse, 

Karin Hanne, Sigurd, 

Yvonne, Elena, Sverre og 

Salih  
 

 

Ukeplan 4.trinn uke 15 

Gul, hvit og svart kohort  

     

 

a 

Ma 

Bo 
 

 

Alle møter på oppmerket plass i  

skolegården 08.25.  

 



Fag/ Område Mål: INFOTAVLE ☺   
Vi minner om: 

 
• 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 orde med j- lyd 

MATEMATIKK Jeg kan bruke matematiske symboler og 

uttrykksmåter riktig. 

PALS: Jeg jobber konsentret i skoletimene for å lære 

meg det jeg skal.  
 

 

Uteområde uke 15: Skolehagen 

 
UKAS ORD UKAS GLOSER  

gjøre 

gjorde 

gjort 

gjennomg  

hjelpe 

hjul 

hjemme 

hjørne 

 

 

Seeds – frø 

Use – bruk 

Put – sett 

Grow – voks 

Happened – skje 

Cupboard - skap 

 

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.  

Tlf (personalrom): 23 38 65 10       

       

 

www.salaby.no 

Brukernavn: rus6562 

Passord: sei 
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