
                                                    
                                      
      
Forbehold om endringer 

MANDAG 26.09 TIRSDAG 27.09 ONSDAG 28.09 TORSDAG 29.09  FREDAG 30.09 

Norsk 
Leseforståelse 
 
Kunst og Håndverk 
Klippe, tegne, skrive, hekle 
 

 

Norsk 
Spørreord 
 
Vi fortsetter med intervju 
  

 

Matte: Tall og regning 

 
Norsk 
Substantiv 

 

Flerfaglig matte og norsk 
Arbeidsplan  
 

 
Kunst og Håndverk 
Klippe, tegne, skrive, hekle 
 

Svømming/Kroppsøving 
 

 
 
Uteskole: Vi tenner bål. 
Elevene kan ta med noe 
mat å grille. 

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

FRIMINUTT 

Matte Tall og regning 
 

 
 
 
 
Elevene er ferdige på skolen 13.00! 

Mat og helse  
Frokostblanding gr. 1 
 / Musikk gr. 2 
 
 
KRLE              
 
Elevene er ferdige på skolen 15.00! 

Bibliotek 
 
 
Engelsk  
A day in my life 
 
 
Elevene er ferdige på skolen 14.00! 

Klassens time 
 
Samfunnsfag 

 
 
Elevene er ferdige på skolen 15.00! 

Uteskole 
 
 
 
 
 
Elevene er ferdige på skolen 
14.00! 

TIL TIRSDAG  TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG GOD høstferie ☺ 

Lekse: 
Gå inn på Skolen (Ikon på 
portalen). Trykk på den røde 
firkanten «Fra lærer».  
Gjør «Stella: Les og svar». 

Lekse: 
Gå inn på Skolen (Ikon på 
portalen). Trykk på den røde 
firkanten «Fra lærer».  
Gjør «Stella: Sett inn riktig 
ord». 

Lekse: 
Gå inn på Skolen (Ikon på 
portalen). Trykk på den røde 
firkanten «Fra lærer».  
Gjør «Stella: Les og les inn». 

Lekse: 
Gå inn på Skolen (Ikon på 
portalen). Trykk på den røde 
firkanten «Fra lærer».  
Les om skrukketroll. 

Hilsen Pia, Karin Hanne, 
Torild, Marit, Torill, Ilse, 
Tina og Manuel. 
 

 UKEPLAN 4B 

UKE 39 
 

 



 

Fag/ 
område Mål: 

INFOTAVLE ☺   
 
Viktig! 
 Vi starter hver dag klokken 08.45. Elevene går til klasserommet, når det ringer inn. 

 

• Vi gjennomfører fruktpause når vi har lange skoledager – tirsdag og torsdag.  

• Vi opplever at flere av elevene er sultne, både tidlig og litt senere på dagen. Vi 
ønsker at de spiser før de kommer på skolen, og at de har med ekstra 
mat/brødskive i matpakken. (evt. to matpakker)   

• Alle bør ha en pose med navn og skiftetøy med navn hengende på plassen her.  

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

• Fravær føres i skolemeldingsappen. 

• MAT OG HELSE:      
Langt hår må samles i strikk når vi lager mat på skolekjøkkenet - husk hårstrikk!   
 

  

Karin Hanne: karin0406@osloskolen.no  
Pia: anneps3012@osloskolen.no  
Torild: torilj1404@osloskolen.no 
 

 

NORSK 
Leseforståelse 

MATEMATIKK 
 

Øke tallforståelsen, øve mer på de fire regneartene. 

ENGELSK Lese side 8-9 i engelsk boka og se på tallene på side 
5 

Sosiale mål 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  

 

  

  

mailto:karin0406@osloskolen.no
mailto:anneps3012@osloskolen.no
mailto:torilj1404@osloskolen.no
mailto:heidi.hoynes@osloskolen.no

