
                   

UKE 44 – 1B                           

Mandag 26. oktober Tirsdag 27. oktober Onsdag 28. oktober Torsdag 29. oktober Fredag 30. oktober 

MORGENSAMLING 

 

NORSK 

BOKSTAVEN Å - å 

 

STASJONER 
 

 

MORGENSAMLING 

 

Vi går runder i nabolaget 

og ser hvor barna bor. 

Husk varme klær.god 

matpakke, kald/varm 

drikke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMFUNNSFAG:  

Trafikk 

MORGENSAMLING 

 

NORSK 

Vi leser og 

skriver.  

 

 

KUNST OG HÅNDVERK 

 

  

Vi maler en kjeks med 

kuleis!  

Bland farger for å få 

favorittsmakene dine.  

 

MORGENSAMLING 

 

STASJONER 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTEK 

Vi leser og låner bøker 

husk å ta med bøker du 

har lånt tilbake til 

biblioteket 

 

 

 

 

MORGENSAMLING 

 

KLASSEROMMENE 

ÅPNER SEG 

 

SPISING 

 

FILM. BARNA FÅR 

SERVERT SNEGLER OG 

EDDERKOPPER. 

 
UTELEK 

 

LEKSE TIL TIRSDAG  LEKSE TIL ONSDAG LEKSE TIL TORSDAG LEKSE TIL FREDAG GOD HØSTFERIE ☺ 

Salto skrivebok side 42, 

og 43 hvis du vil.  

 

Skriv navnet på elevene som 

vi var på besøk hos. Lag en 

tegning fra dagen. 

Til foreldre: Denne gangen 

vil dere ikke få 

skolemelding med navn. 

Elevene skal øve seg på å 

huske hvem de besøkte.       

 

Salto lesebok side 62 og 63. 

 

Leseoppdrag:  

Velg ut et hemmelig ord 

som har bokstaven Å i seg. 

Prøv å huske ordet til i 

morgen. 

 
 

Radius side 30 og 31. 

 
HILSEN DE ONDE OG 

STINKENDE LÆRERNE 

PÅ 1. TRINN 

Denne uka starter rød gruppe dagen 

med uteskole fra 08.30 – 10.30! 



 

                             

 

 

 
 

BESKJEDER TIL FORESATTE 
 

 

På fredag skal vi ha Halloweenfest! Elevene kan selv velge hva de vil kle seg ut som. Hele trinnet starter dagen inne med 

en blodig samling i eget klasserom. Deretter vil de stinkende lærerne åpne klasserommene, slik at elevene kan bevege seg 

fritt mellom rom og aktiviteter. Denne dagen kan elevene dessuten spise hvor de selv vil! Klokka 11.00 setter vi på en grusom 

film med noe ekkelt å spise til alle. Friminutt og utelek skjer etter filmen, på den grusomme grusbanen. Vi gruer oss til en 

uforglemmelig fest!  

 

Husk å gi beskjed til både AKS og oss lærere når det gjelder sykdom eller fri fra AKS, i god tid før skolestart. Vi sjekker 

ikke meldinger i skoletiden, da er vi i undervisning.  

 

Husk Facebook-gruppen: Rustad skole klasse 1B 

 

Hilsen Mari og Susanne. 

mari2402@osloskolen.no  

susann2203@osloskolen.no  

 

UKAS BOKSTAV: 

Å - å 

 

Disse bokstavene har vi lært til nå: 

 R-r, L-l, E-e, S-s, I-i, O-o, M-m, V-v, A-a, N-n J-j, F-f,  

 G-g, U-u 

 

 

 

www.salaby.no  

Brukernavn: rus6562  

Passord: sei 

mailto:mari2402@osloskolen.no
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http://www.salaby.no/

