
                                                    
                                      
      

 

MANDAG 22.11 TIRSDAG 23.11 ONSDAG 24.11 TORSDAG 25.11  FREDAG 26.11 
Lesekvart  
 
Norsk 
Du store verden, 
Jorda vår   
 
U for O 
  
Fysisk aktivitet inne 
Yoga- Spreke øvelser  

 

Matte  
Spørreundersøkelse om fysisk 
aktivitet 
 
Stasjoner  
 

 
Fysisk aktivitet inne 
Yoga- Spreke øvelser  
 

KRLE 
Empati og respekt  

 
Fellessamling for hele skolen 
– Folkehelse og livsmestring  
 
Svømming: 

   

Lesekvart 
Norsk 
Inkludering og respekt 
 
 
Bibliotek 
 
 
Fysisk aktivitet inne 
Yoga- Spreke øvelser  
Matte  
Multiplikasjon og divisjon 

Lesekvart 
 
Norsk 
Skriveoppgaver  
Diktat  
 
Matte  
Multiplikasjon og divisjon  

 
Fysisk aktivitet inne 
Yoga- Spreke øvelser  
 

SPISEFRI OG FRIMINUTT SPISEFRI OG FRIMINUTT SPISEFRI OG FRIMINUTT SPISEFRI OG FRIMINUTT SPISEFRI OG FRIMINUTT 

Naturfag  
Følelser 

 
 
Elevene er ferdige på skolen 13.45! 

Engelsk  
Feelings     
 
 
 
Elevene er ferdige på skolen 14.00! 

Musikk: Vi synger! Vi – 
sangen og rustad for livet  

 
 
Elevene er ferdige på skolen 
13.15! 

Matte  
Multiplikasjon og divisjon 

 
Elevene er ferdige på skolen 
13.30! 

Naturfag 
Følelser 
 
 
Elevene er ferdige på skolen 
13.30! 

TIL TIRSDAG  TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG GOD HELG ☺ 

Norsk: 
Salto lesebok side 
115-117. Velg om 
du vil lese 
Månetekstene 
eller solteksten.  
Les høyt for en voksen, 

hjemme       Husker du hva du 
har lest? 
Les i 10 min i valgfri bok. 

Matte:  
Gjør side 40 i 
Radius 3 
oppgavebok. Du 
kan gjøre side 41 

hvis du vil       
 
Les i 10 min i valgfri bok.  

Norsk:  
Gjør s. 78 og 79 i Salto 

arbeidsbok        
 
 
 
Les i 10 min i valgfri bok. 

Skriving:  
Skriv ukas ord så pent du kan 
på arket i leksepermen, og øv 
på hvordan de skal skrives.  
Øv gjerne med å lage 
setninger med ordene. 
Les i 10 min i valgfri bok. 

Hilsen Pia, Karin Hanne, Julie, 
Ernst Martin, Therese, 
Yasmeen, Kristina og Ingrid. 

 

 UKEPLAN 3B 

UKE 47 
Temauke: Folkehelse og livsmestring  

Følelser, inkludering og respekt  

 

 



 

Fag/ 
område Mål: 

INFOTAVLE ☺   
Vi minner om:  

- Alle må ha innesko med navn 

 

• Husk at vi er ute i alle friminutt uansett vær – pass på klær etter været. 

• Fravær føres i skolemeldingsappen. 

• Minner om at om det er noen som føler seg syke eller kjenner på forkjølelse, 

hoste, tett i nesen, anbefaler vi at dere tar en koronatest.       
 

 
Julie: jujea005@osloskolen.no  
Karin Hanne: karin0406@osloskolen.no  
Pia: anneps3012@osloskolen.no  
Ingrid: ingrid0109@osloskolen.no  
Ernst Martin: Ernst0112@osloskolen.no 
Therese: thwia010@osloskolen.no 

NORSK 
Jeg vet at vi kan skrive o- lyden på forskjellige måter. Ord 
med lang- o lyd skriver vi med o. I noen ord med kort o-
lyd skriver vi med u.  

MATEMATIKK Jeg kan dele opp et antall ting i grupper, slik at det blir 
like mye i hver gruppe. 

 Jeg samarbeider godt med læringspartneren min.  
Jeg rydder etter meg selv og hjelper andre når jeg er 
ferdig.  
 

Info AKS: 
 
Mailen til Heidi Høynes: heidi.hoynes@osloskolen.no  

 

UKAS ORD ENGELSKE ØVEORD  

Inkludering 
Respekt 

Følelser 

Yoga 
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