
           
              

UKEPLAN 2. TRINN UKE 25 

Ukas gullregel: Vi tar godt vare på skolen vår.  

Mandag 17.06.19 
Kl. 08.30- 13.15 

Tirsdag 18.06.19 
Kl. 08.30- 13.15 

Onsdag 19.06.19 
Kl. 08.30- 13.15 

Torsdag 20.06.19 

Kl. 08:30- 13.15 

Fredag 21.06.19 

Kl. 08:30- 11.45 

Samling og sang:  
“Sommer og skolefri” 
 
Generalprøve til 
sommeravslutning  
 
Praktisk regning ute 
Måling 
 
Husk! 
Sommeravslutning kl. 
17- 19 i dag 

Samling og sang:  
“Sommer og skolefri” 
 
Vi rydder og vi vasker 
 

 
Utegym 
Stjerneorientering  
 
Musikk  
Sangleker ute 
 

Samling og sang:  
“Sommer og skolefri” 
 
Praktisk regning ute 
Måling 
 
 
Vi rydder og vi vasker 
 
 

 

Samling og sang: 
“Sommer og skolefri” 
 
Uteskole  
Vi går til Grorudbanen. 
 

Samling og sang:  
“Sommer og skolefri” 
 
Siste skoledag 

Samling i gymsalen. 
 
Basesamling 
Gulltid 

AKS       
0730-0800: Frokost  
 
13.15: Brødmat 
 
 
 
 
 
 
1345-1600:   
Ute- og inneaktiviteter  

AKS       
0730-0800: Frokost  
 
13.15: Brødmat 
 
 
 
 
 
1345-1600:   
Ute- og inneaktiviteter  

AKS       

0730-0800: Frokost  

 

13.15: Brødmat 

 

1345-1600:   

Ute- og inneaktiviteter  

AKS       

0730-0800: Frokost  

 

13.15: Brødmat 

 

1345-1600:   

Ute- og inneaktiviteter  

AKS 

0730-0800: Frokost 
 
1315- Brødmat 
 
 
 
 
 
 
 
1345-1600:  
Ute- og inneaktiviter 

Stenger 17.00 Stenger 17.00 Stenger 17.00 Stenger 17.00   Stenger 17.00   

AKS: Vi minner om at dere må rydde ut alt fra garderoben før sommerferien. Garderoben skal 

rundvaskes. Dette kan tas med tilbake til høsten igjen. Ting som ikke blir fjernet, blir kastet. 

 

 
 

Lekser:  

Innlevering torsdag: Norsk skrivebok og leseskjema. 

Norsk: les i valgfri bok 

Ukas begreper: 

Sommer: årets lyseste og varmeste årstid 

Fritid: tiden du ikke er på skolen eller på 

jobb 



Ukas ord: 

Ferie, avslutning, varmt 

 

 

 

Ukas mål: 

 Regning: Jeg kan finne ut hvor høy jeg er i centimeter.  

 Sosialt mål: Jeg kan si minst 2 hyggelige ting til en venn på skolen i løpet av uken. 

Informasjon til foresatte:  

• Ta med to bæreposer for å ta med ting hjem. 

• Læringsbrettet og lader må leveres til kontaktlærer på mandag 17.06.19. 

• ALLE elever MÅ ha innesko/gymsko på skolen.  

• Minner om at det er lurt å ta en titt i gjenglemttøykassen. Mange fine klær som ikke finner eieren sin. 

 

• Vi anbefaler dere å delta i sommerens største og kuleste lesekampanje: sommerles.no. Finn, lån og 

les/lytt til bøker! Få poeng og kule troféer ved å lese eller lytte til mest mulig! Registrer alt du leser 

underveis. Jo mer du leser, jo flere poeng får du! Underveis gjør du deg også 

fortjent til små premier som kan hentes på biblioteket ditt. Du vil få beskjed når 

du har nok poeng til å hente premie. Følg med på hva vennene dine leser, hvilke 

bøker som er mest populære og se hva andre synes om bøker de har lest!  

Vi ønsker dere alle en riktig fin sommer. Tusen takk for i år 😊 

 

Dersom dere ønsker å snakke med oss, kontakt oss på telefon etter undervisningstid eller på mail. 

 

Kristian         2.1 22902414 Kristian.tandberg@osloskolen.no 

Marte            2.1 22902414 Maena012@osloskolen.no 

Loan              2.2 22902410 lotha002@osloskolen.no 

Turid             2.3 22902412 tusoa002@osloskolen.no 

Sucre             2.4 22902412 sucrea2107@osloskolen.no 

Caroline      Spes.ped. 22902414 catra007@osloskolen.no 

 

Hilsen Kristian, Angelica, Turid, Sucre, Caroline, Marte og Loan. 

https://sommerles.no/?boksok&lang=nb

