
ggggggggbilde vbbbhbdet     

                                      
                          

Mandag 19.10  
08.30 – 13.30 

Tirsdag 20.10 
08.30 – 13.30 

Onsdag 21.10 
08.30 – 13.30 

Torsdag 22.10 
08.30 – 13.30 

Fredag 23.10 
08.30 -13.30 

Norsk/matte:  

Ukas mål og lekser  

«Hva er sant?» 
 

 

Matte:  

Subtraksjon med 

oppstilling. 

 

 

 

Uteskole:  

Samfunnsfag:  

Nettvett 

 

Stasjoner:  

Norsk/matte/engelsk 

 

Bibliotek: 

Vi låner og leverer  

 

 

Matte/norsk:  

Addisjon og 

subtraksjon 

 

Norsk: 

Å søke etter 

informasjon 

 

 

 

 

Kunst og håndverk: 

Brodering 

 

Leksehjelp 

Gym 

Utegym 

 

 

Norsk:  

Leseforståelse 

 

Uteskole: 

Naturfag:  

Ta vare på miljøet  
IKT: Liten gruppe 

 

Engelsk: 

It is getting dark 

 

Norsk: 

Fortelling  

med studentene 

 

A-plan: 

 

 

 

 

 

 

Lekser     God helg      

Til tirsdag: 

Norsk: Les  måneteksten s. 70 eller solteksten s. 71 - 73 i Salto elevbok 4A.  

             

Til fredag:  

Matte:  1. Gjør s. 30 og 31 i Radius oppgavebok.  

             2. Multi smart øving: Logg deg inn med feide-brukeren. Jobb på Multi smart øving hvis du vil.   

Norsk: 3.Skriv en setning til hvert av ukas ord i skriveboka.  Øv på å skrive og si ukas ord riktig. 

            4. Les 15 min i valgfri bok hver dag. Skriv i leseloggen på Teams eller i leseloggmappa.      

                Leseloggen  leveres torsdag på Teams, fredag hvis dere har skrevet i mappa.   

        

- Meld deg på Norlis lesekonkurranse; klassekode: TZLE  

            

Hilsen Aleksander, Ilse, 

Karin Hanne, Sigurd, 

Yvonne, Elena, Sverre og 

Salih 

 

       

Ukeplan 4D 

uke 43 

    i 

 

a 

Ma 

Bo 
 

 

4D møter på oppmerket plass 4 blå i 

skolegården 08.25.  

 

https://www.gyldendal.no/grunnskole/matematikk/multi-smart-oving/


 

 

 
 

 

Fag/ Område Mål: INFOTAVLE ☺   
Vi minner om: 

• Denne uka får vi studenter fra OsloMet. De skal være hos oss 

en uke nå, og kommer tilbake etter jul. 

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

er ikke mulig å låne fra hverandre.  

• Vi er ute hver dag. Husk klær etter vær! Dere kan nå henge 

skiftetøy i garderoben utenfor klasserommet. 

• 4.trinn starter opp med svømming denne uka.  

4D starter opp med svømming i uke 49, og skal da ha svømming i 

6 uker etter hverandre.  

 

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 vet hvordan kan kan søke etter 

informasjon på internett.   

MATEMATIKK Jeg kan veksle når jeg regner minus. 

PALS: Jeg øver på å være en god læringspartner. 

 

 

Uteområde uke 43: Bak skolen 

UKAS ORD UKAS BEGREPER  

fortsatt 

foran 

form 

fornuftig 

fortelle 

blomst 

tolv 

forsiktig 

 

negativ 

informasjon 

kilder 

E-post: ilse.ovstedal@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: mus 

mailto:ilse.ovstedal@osloskolen.no
mailto:ilse.ovstedal@osloskolen.no
http://www.salaby.no/

