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Med forbehold om endringer.  

 

Mandag 11.1  
08.30 – 13.30 

Tirsdag 12.1 
08.30 – 13.30 

Onsdag 13.1 
08.30 – 13.30 

Torsdag 14.1 
08.30 – 13.30 

Fredag 15.1 
08.30 -13.30 

Norsk 

Ukas mål og lekser.  

Reise - Adjektiv 

 

 

Engelsk:  

Big, biggere, biggest 

 

Naturfag: 

Se opp på himmelen 

 

Leksehjelp 

Norsk 

Dikt med 

sammenligninger 

 

 

Engelsk: 

Big, biggere, biggest 

 

RLE: 

Religioner 

 

Matte:  

Multiplikasjon og 

divisjon  

 

IKT- grupper 

 

Kunst og håndverk: 

 

  
Bibliotek: 

Vi låner og leverer bøker 

Matte: 

Multiplikasjon og 

divisjon 

 

 

 

Musikk 

 
 

Samfunnsfag  

Forhistorisk tid 

 

Utegym  

 

 

 

 

Matte og norsk: 

Diktat med ukas øveord. 

Vi gjør ferdig ukas 

arbeid.   

 

 

 

 

Lekser     God helg      

Til tirsdag: 

Norsk: Les  måneteksten; s. 126 i Salto lesebok 4A: Leseoppdrag; Les teksten høyt tre ganger. Øv på å lese 

i et passelig tempo. 

eller: Solteksten; s.127-129 i Salto lesebok 4A Leseoppdrag; Les teksten. Øv på å lese i passelig tempo 

 

Til fredag:   

Matte:  - Gjør s. 50 og 51 i Radius oppgavebok.  

Norsk: - Skriv en setning til hvert av ukas ord i norsk skrivebok.   

- Øv på å skrive ordet i bokstavhuset på ark i  leksepermen.  Les ordet høyt, og si det riktig. 

-  Gjør oppgave 5 på s. 131 i Salto lesebok. Skriv i skriveboka. Husk overskrift.            

                                                         

Hilsen Aleksander, Ilse, 

Karin Hanne, Sigurd, 

Yvonne, Elena, Sverre, Salih 

og Steinar  
 

 

      

 

Ukeplan 4A 

uke 2 

    i 

 

a 

Ma 

Bo 
 

 

Vi fortsetter å møte ute på oppmerket 

plass; gul i skolegården 08.25.  

 



 

Fag/ Område Mål: INFOTAVLE ☺   
Vi minner om: 

• Fredag er det utegym.  
• 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 lese og skrive ord med dobbel konsonant. 

MATEMATIKK Jeg kan den lille gangetabellen. 

PALS: Jeg kan si noe hyggelig til andre elver og voksne.  

 
 

 

Uteområde uke 2: Grusbanen 

UKAS ORD UKAS BEGREPER  

nysgjerrig 

vakker 

snill 

gammel 

større 

irriterende 

rettferdig 

skitten 

 

 

 

 

 

E-post: karin0406@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: rus1568 

Passord: sei 
 

mailto:karin0406@osloskolen.no
http://www.salaby.no/

