
 

Hilsen Isabel, Fatma, Misbah, Marie og Mie 
 22 78 99 09 
Isabel: ishaa011@osloskolen.no / Fatma: fatma2311@osloskolen.no / Misbah: misbah0510@osloskolen.no  

Marie: marie0706@osloskolen.no / Mie: mie1407@osloskolen.no  

SMÅ BARN,  
STORE MULIGHETER 

                                                                Uke 48: 25.11.19 – 29.11.19 

 TIRSDAG 

              

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
08:30 - 13:30 08:30 - 13:30 08:30 - 13:30 08:30 - 13:30 08:30 - 13:30 

MATTE 
Stasjonsundervisning 

3A skal på tur! 
NORSK  

Stasjonsundervisning 

PLUSSdag 
Norskdag! 

Vi fordyper oss i 
norskfaget og jobber med 

lesing, skriving og 
grammatikk på ulike 

måter.  

NORSK 
Stasjonsundervisning  

 

KLASSENS TIME 

TEMA 
spising / friminutt spising / friminutt spising / friminutt  spising / friminutt 

Tur til Deichman på 
Romsås! Se mer info 

lenger ned! GYM og 
SKRIVING 

3A: ENGELSK og MUSIKK  
 

3B og 3C: MATEMATIKK 
problemløsning 

 

3A: MATEMATIKK 
problemløsning  

 
3B og 3C: ENGELSK og 

MUSIKK NORSK 

MÅL – Overordnet tema: Årstidene, været, tid og høytider.  
Norsk -Jeg kan bruke kunnskap og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i leste tekster.  
Matte - Jeg vet at brøk er en del av en mengde.  
Engelsk - Jeg kan lese og forstå innholdet i et kjent eventyr på engelsk.  
TEMA - Vi lærer om viktige høytider i ulike religioner.  
PALS - Jeg hilser vennlig på de rundt meg.  

 

 
 

• Årets juleavslutning blir mandag 16.desember. Hold av kvelden! Mer info kommer        
 

• Mandag skal alle 3 klassene på Deichmanske bibliotek på Romsås (på ulike tidspunkt – 3A kl 9.00, 
3B kl 10.10 og 3C kl 11.20). De som har fylt ut lånekort-skjema i forkant får nytt lånekort der, mens 
de som har lånekort fra før må ta med seg dette.  
 

• Torsdag 12.desember skal hele skolen på kino og se «Den vesle bygda som glømte at det var jul»!  
Vi har leid inn buss, og reiser i samlet flokk fra skolen kl 11. Vi kommer tilbake ca kl 14.00 denne 
dagen, og vi ber om at dere ikke legger legetimer og tannlegetimer denne dagen, slik at alle barna 
kan få være med. Skolen ordner med litt kos til filmen, så ingen skal ta med seg penger eller godteri.  
 

• NB 3A! På tirsdag skal 3A på FRIGOTUR! 
Friluftsenteret i gamle Oslo tar oss med på tur i skogen med spennende aktiviteter! 
HUSK VARME klær, mat, drikke, lue, votter, hals, ullsokker og sitteunderlag! 
 

 

LEKSER 
Leselekse  Les minst 15 minutter hver dag sammen med en voksen.  

Valgfri bok.  
Skrivelekse  Gjør arket med norskoppgaver og matteoppgaver i leksepermen din.  

Mappen med skriveleksene leveres på torsdag. 
 

 
UKAS BEGREPER:       FERIE – HYTTE – BREV – ADRESSE – POSTKASSE –  
                                     FLASKE – BRYGGE  
UKAS KUNNE-ORD:  SIN – HA – ÅR – HENNE – MÅ  


