
UKEPLAN UKE 24 - 2018    
 

 

 

 

Mandag  
11.06 

Tirsdag 12.06 Onsdag  
13.06 

Torsdag  
14.06 

Fredag  
15.06  

08:15 
Morgenåpning 

08:15 
Morgenåpning 

08:15 
Morgenåpning 
 

08:15 
Morgenåpning 
 

08:15 
Morgenåpning 
 

08:30  
Musikal/lesing og 
skriving  
 
 
10:50  
Spising/ 
Storefri 
   
11:45-13.45 
Lesing/skriving 

 

Idrettsdag 
 
hele dagen 
 
VI BLIR I 
SKOLEGÅRDEN.  
HUSK KLÆR 
ETTER VÆR 

 
08:30  
Musikal/lesing og 
skriving  
 
10:50  
Spising/ 
Storefri 
 
11:45  
Musikalarbeid/lesing 
og skriving  
 
 
Obs! Vi slutter 
13.00 pga lang dag 
på mandag 18.juni 

 
08:30  
Musikal/lesing og 
skriving  
 
10:50  
Spising/ 
Storefri 
 
11:45  
Musikalarbeid  
 
13:45  
Skoledagen slutt 

 
08:30  
Musikal/lesing og 
skriving  
 
10:50  
Spising/ 
Storefri 
   
11:45 
Musikalarbeid/lesing 
og skriving  
 
 
13:15 
Skoledagen slutt 
 
 

 

Mål for uken:  

Jeg kan være en positiv bidragsyter til musikalen.  

 

Lekser:   

Lesing og skriving:  

Innføringslekse og øvelse i håndskrift: Skriv Ammerudsangen så pent du kan inn i lekseboka di.Følg samme 

struktur som i vedlagt tekst.  Dette er en innføringslekse, så hver nøye på å følge disse kriteriene:  

• Spiss blyant 

• Marg 

• Stor overskrift 

• Riktig bruk av stor og liten bokstav  

Sangen ligger lenger ned i dette dokumentet. 

 

Beskjeder:       
 

• Mandag 18.juni er det åpen dag på Apalløkka. Elevene skal bli kjent med skolen og nye medelever. 

Arrangementet avsluttes 14.00. Elevene kan gå direkte hjem. Om noen ønsker at sitt barn skal bli fulgt, ta 

kontakt med kontaktlærer.  

• På tirsdag er det idrettsdag i skolegården. 

• Tirsdag 19.juni er det sommeravslutning.  

 

 



 

 

 

 

 

Vi er ferdige! 

(Melodi: Tenke sjæl tekst: S. J.Y. Eide) 

  

Nå er vi klar, 

klar for å slutte skolen 

Alle er med på det som skal skje, 

og vi tror på det 

Har prøvd ut alt om baser 

Har prøvd ut alt om grupper 

For nå, slutter vi på Ammerud 

  

Alle er spent, spent på hva dagen bringer 

Alle er klar og løper når klokka ringer 

Skaffe seg flere venner 

Møte igjen de du kjenner 

For nå, for nå 

Ja nå, ja nå 

Slutter vi på Ammerud 

  

Vi har jobbet sammen, 

vist hvor dyktige vi er 

Leke, lese, regne, 

gått på tur i all slags vær 

Når vi jobbet sammen, 

tok et tak for skolen vår 

Ble vi best i verden 

Vi er Ammerud 



  

I dag er det slutt, slutt på å gå og vente 

Skolen er slutt, 

slutt for hver gutt og jente 

Skaffe seg flere venner 

Møte igjen, de vi kjenner 

For nå, for nå 

Ja nå, ja nå 

Slutter vi på Ammerud 

  

Vi har jobbet sammen, 

vist hvor dyktige vi er 

Leke, lese, regne, 

gått på tur i all slags vær 

Når vi jobbet sammen, 

tok et tak for skolen vår 

Ble vi best i verden 

Vi er ferdige! 

 


