
                                                     
                                      
    

   

MANDAG 29.11 TIRSDAG 30.11 ONSDAG 1.12 TORSDAG 2.12 FREDAG 3.12 
Samlingsstund og lesekvart  
Første søndag i advent  
 
Høyde og vekt hos 
helsesykepleier 
 
Norsk 
Leseleksa og skriveoppdrag  
Verb  
 
Musikk 
Vi synger!   
 

Samlingsstund og lesekvart 
 
Matte  
Brøk 

 
Vi gjennomfører 
trivselsundersøkselsen 

Samlingsstund 
 
Gym 
Innegym  

 
 
Engelsk  
Family and 
home – 
Christmas time   

Samlingsstund og lesekvart 
 
Bibliotek 

 
 
 
 

Stasjoner  
Oppgaver i matte og norsk 

 

Samlingsstund og lesekvart 
 
Norsk 
Skriveoppgaver  
Diktat  
 
 
Matte  
Brøk 

 

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

Samfunnsfag  
Forventninger  

 
Elevene er ferdige på skolen 13.45! 

KRLE 
Verdensreligionene - 
Jødedom  
Hanukkah   
 
Elevene er 
ferdige på 
skolen 14.00! 

Norsk 
Verb  

 
Elevene er ferdige på skolen 
13.15! 

Matte  
Brøk 
 
 
 
 
Elevene er ferdige på skolen 
13.30! 

Samfunnsfag 
Forventninger  

 
Elevene er ferdige på skolen 
13.30! 

TIL TIRSDAG  TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG GOD HELG ☺ 

Norsk: 
Salto lesebok side 
122-125. Velg om 
du vil lese 
Månetekstene 
eller solteksten.  

Les gjerne flere ganger       
Les i 10 min i valgfri bok. 

Matte:  
Gjør side 44 i 
Radius 3 
oppgavebok. Du 
kan gjøre side 45 

hvis du vil       
 
Les i 10 min i valgfri bok.  

Norsk:  
Gjør norskarket i leksepermen 

       
 
Øv på engelske øveord. 
Husker du hva de betyr på 
norsk? (muntlig lekse)  
 
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.  
 
 
 
Les i 10 min i valgfri bok. 

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

 

 UKEPLAN 3C 

UKE 48 
 

 



 

 

Fag/ 
område Mål: 

INFOTAVLE ☺   
Vi minner om:  

- Alle må ha innesko med navn 

 

• OBS: Se lengre opp for endring av når skolen slutter mandag, tirsdag og 
onsdag.   

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

• Fravær føres i skolemeldingsappen. 
 
Ønsker til juleverksted:  
 

• Hvis noen har litt gavepapir hjemme med juletema kan dere gjerne ta det 

med hit       
 

• Vi trenger også en del dorullkjerner.  
 

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 verb er noe som forteller hva vi gjør, og kan gi 
eksempler på verb.  

MATEMATIKK Jeg vet hva brøk er, og kan si hvor mange like deler en 
figur er delt inn i.  

 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  

Holde  
Unge  
Morgen  
Fordi  
Vårt  
Smile  

home, family, mother, 
father, brother, sister, 
grandmother, grandfather, 
aunt, uncle, cousin 
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