
UKEPLAN 5. TRINN, UKE 25 2019    
  

Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

Skoledag: 08:00-14:00 

 

 

Baseåpning:  

08:15-08:30  

Skoledag: 

08:30-14:30 

Baseåpning:  

08:15-08:30  

Skoledag: 

08:30-12:15 

 

Baseåpning:  

08:15-08:30  

Skoledag: 08:30-13:45 

Skoledag: 08:00-11.45 

 

Sjøskolen  

 5.3 + 1/3 av 5.2 

 

 Arbeid med fag 

 5.1, 5.4 og 2/3 

av 5.2 

 

Sjøskolen  

 5.1 + 1/3 av 5.2 

 

 Arbeid med fag 

 5.3, 5.4 og 2/3 

av 5.2  

Sjøskolen  

 5.4 + 1/3 av 5.2 

 

 Arbeid med fag 

 5.1, 5.3 og 2/3 

av 5.2 

 

   

Etterarbeid fra 
sjøskolen 

 Fellessamling  

Spising og storefri  

 

Spising og storefri  Spising og storefri Spising og storefri  Spising og storefri  

Arbeid med fag  

(Arbeidsplan) 

 

5.1, 5.4 og 2/3 av 

5.2 

  

Rydding i basen 

Arbeid med fag  

(Arbeidsplan) 

 

5.1, 5.4 og 2/3 av 

5.2 

  

Rydding i basen 

Arbeid med fag  

(Arbeidsplan) 

 

5.1, 5.4 og 2/3 av 

5.2 

  

Rydding i basen 

Hygge i 
gruppene 

Vi er ferdige kl.  
11.45.  

 

God ferie!  

 

Mål for uken:  
Sosialt mål: 

Jeg følger regler på sjøskolen, og er med på å lage en god opplevelse for alle.  

 



Ukas begreper: 

Flo Når vannstanden er på sitt høyeste, er det 

flo eller høyvann. 

Fjære Når vannstanden er på det laveste, kaller 

vi det fjære. 
 

 

Beskjeder og informasjon:   

• Denne uken skal vi på sjøskolen.  

Mandag skal gruppe 5.3 og 1/3 av 5.2 reise.  

Tirsdag skal gruppe 5.1 og 1/3 av 5.2 reise.  

Onsdag skal gruppe 5.4 og 1/3 av 52 reise.  

 

Når elevene skal på sjøskolen må de møte opp på skolen 08.15.  

Elevene må ha med:  

-Mat og drikke 

-Ekstra skift med klær 

-Regnbukse 

-Solkrem 

 

Elevene må kle seg etter været!!  

 

• Vi har begynt å samle inn fagbøker for å få en oversikt over antallet. Det er fint om 

alle tar en sjekk hjemme om det er noen bøker som mangler. 

• Alle barna trenger å ta med en drikkeflaske til skolen hver dag. 

• Lillomarka o-lag inviterer alle elever til aktiviteter hver onsdag på Lillomarka Arena 

kl.18:00. Ved spørsmål kan de kontaktes per e-post, gaupene@lillomarka.no 

• Det er viktig at foreldre laster ned appen “skolemelding”. Det er ikke lengre mulig 

for skolen å bruke “skole-sms” som tidligere. Kommunikasjon foregår nå på mail og 

på skolemelding.  

• Telefonnummer til lærernes kontor er 22902436 eller 22902434. 

 

Uke 24; Ett lite drypp fra lærerne.  

Takker for fint foreldremøte. Mange gode tanker og spørsmål rundt temaet leirskole. Vi 

gleder oss! På fredag var det Ammerud talenter og stor stemning i gymsalen. Elevene 

var veldig flinke til å heie frem hjemmehåpet Purvi.  

 

mailto:gaupene@lillomarka.no


Vi vil veldig gjerne minne om sjøskolen en ekstra gang. Grunnet båt til hovedøya er det 

viktig at barna møter 08.15 den dagen de skal på sjøskolen.  

 

Ønsker alle ei god helg.  

Hilsen Anne Mari, Janne, Maria, Maria O, Tone, Ruth, Andreas, Mathias og Jan 

 

NAVN GRUPPE MAIL 
Anne Mari 5.1 Anria010@osloskolen.no 

Jan Fredrik 5.2 Jang2411@osloskolen.no 

Mathias 5.3 mathia0605@osloskolen.no 
Ruth 5.4 ruth1109@osloskolen.no 

Adele Gymlærer adhaa039@osloskolen.no 
Maria V. Spesialpedagog kndja001@osloskolen.no 

 

Trinnkontakter: 

5.1 Karianne 
W. Gammelsrud 

karianne.wiger@gmail.com  Hanne C. 
Bratlie 

hannechristoffer@hotmail.com 

5.2 Magny magnysfroystein@gmail.com Hodan hodancaddey@gmail.com 

5.3 Ifrah Mohamoud koronto@hotmail.com Ragnhild H. 
Nyhuus 

ragnhild.haakenstad@gmail.com 

5.4 Halima halimasadia83@hotmail.com Valbona Aquabona@hotmail.com  

 
 

Dombås fjellskole: 

Tlf:      61 24 09 60,  

Mobil: 41 54 75 57 

E-mail: post@fjellskole.no                 

Web:   www.fjellskole.no 

  

Utstyrsliste: 

• 4 sett undertøy 

• Ullundertøy eller superundertøy.  

• Langermet genser, fleecegenser eller ullgenser.  

• 2 par votter 

• Lue og skjerf, buff eller hals.  

• 4 par sokker 

• 2 par ullsokker 

• Vind og vanntett bukse / turbukse.  

• Jakke/ m. hette. Vind og vannavstøtende.  

• Varm jakke.  

• Gummistøvler 
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• Regntøy 

• Lette sko (joggesko eller lignende.) 

• Et par plastposer 

• Håndkle, natt-tøy, toalettsaker, såpe. 

• Badedrakt eller badeshorts.  

• Termosflaske, vannflaske og matboks (NB! Husk å merke med navn) 

• Ryggsekk eller tursekk.  

• Sitteunderlag. 

• Blyant og skrivebok 

• Ett par med sko som er gode å gå på og som tåler vann. For eksempel fjellsko, gore tex sko o.l.  

• Sengetøy: Dynetrekk, laken, putevar, evt lakenpose 

NB! Ikke sovepose til bruk i køyene.  

Det er lurt å sette navn på klær og utstyr! 

Dette kan være lurt å ta med: 

• Solkrem, solbriller 

• Stillelesingsbok 

• Kikkert 

• Klokke 

• Kamera (ikke telefon, ipad el) Tips: Engangskamera 

• Kortstokk/brettspill 

 


