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Mandag 26.10  
08.30 – 13.30 

Tirsdag 27.10 
08.30 – 13.30 

Onsdag 28.10 
08.30 – 13.30 

Torsdag 29.10 
08.30 – 13.30 

Fredag 30.10 
08.30 -13.30 

Naturfag:  

Ta vare på miljøet, ute i 

skolehagen. Vi skal 

samle løv og legge oppå 

parsellene. Vi skal grave 

ned ulike ting og se om 

de er nedbrytbare?  

Matte:  

«Negative tall» 
 

Engelsk: 

It is getting dark 

Norsk/matte:  

Ukas mål og lekser  

«Villdyr» 

Leksehjelp 

Matte:  

«Negative tall» 

 
 

Norsk: 

KJ- lyd 

Leseforståelse. 

 

Engelsk: 

It is getting dark 

 

RLE: 

Filosofi 

Norsk: 

Skrive avslutning til en 

fortelling. 

 

Matte: 

«Grubliser» 

Bibliotek: 

Vi låner og leverer  

Kunst og håndverk: 

Vi gjør oss ferdig med 

prosjekt.  

Vi lager bilde til 

Halloween 

Matte: 

Repetisjon 
 

 

IKT: Liten gruppe 

Musikk: 

 
 

Samfunnsfag:  

Nettvett 

 

4A: Svømming 

 

 

 

 

Halloween: 
Du kan ta med deg kostyme om 

du vil. Vi har en liten 

halloween»fest» i klasserommet. 

Elevene kan ta med valgfri 

drikke. 
 

 

 

 

 

Lekser     God helg      

Til tirsdag: 

Norsk: Les  måneteksten s. 79 eller solteksten s. 80 - 81 i Salto elevbok 4A.  

             

Til fredag:  

Matte:  1. Gjør s. 32 og 33 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: MVDL 

Hilsen Aleksander, Ilse, 

Karin Hanne, Sigurd, 

Yvonne, Elena, Sverre og 

Salih 

 

       

Ukeplan 4A  

uke 44 

    i 

 

a 
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Bo 
 

 

4A møter på oppmerket plass 4 rosa i 

skolegården 08.25.  

 

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


 

 
 

 

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.  

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

skiftetøy i garderoben utenfor klasserommet. 

• Minner om svømmetøy til svømmetimen.  

• Fredag «feirer» vi Halloween. Elevene kan ta på seg kostymer. 

De kan gjerne være hjemmelaget med f.eks en stor T-shirt som 

er klippet hull i og tegnet/malt på.  

 

 

 

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 ord med kj-lyd.  

Jeg kan skrive en avlsutning til en fortelling. 

MATEMATIKK Jeg vet at negative tall har lavere verdi enn 0/ 

er mindre enn 0. 

PALS: Jeg kan gjøre mitt beste på skolen, ved å følge 

med på hva lærer og de andre elevene sier. Jeg 

kan starte og fullføre oppgaver.   
 

 

Uteområde uke 43: Skolehagen 

UKAS ORD UKAS BEGREPER  

Kjære 

Kjedelig 

Kjekk 

Kjole 

Kilo 

Kjent 

Kino 

kjempe 

 

gradestokk 

temperatur 

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          

http://www.salaby.no/

