
 

 

 

 

 

Uke Månedstema:  Ukas tegn Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

48 Måned: Desember 

Årstid: Vinter 

Snøen faller og det er jul. 

Desember 

 
 

 

 

Butikk og  

musikktime (1) 

Mat og helse (1), og 

Musikktime (2) 

 

 

Mat og helse (2) og kunst 

og håndverk 

 

 

Jobbing, gymtime og 

gymtime 

Julekino og NISK 

 

49 Måned: Desember 

Årstid: Vinter 

Snøen faller og det er jul. 

Juletre 

 
 

Lage pepperkaker 

 

Mat og helse (1) og 

Musikktime (2) 

 

 

Mat og helse (2) og 

juleverksted 

 

 

Tur til Leos lekeland 

 

Julekino og NISK 

 

50 Måned: Desember 

Årstid: Vinter 

Snøen faller og det er jul. 

Nisse 

 
 

 

 

Butikk og  

musikktime (1) 

Lucia feiring 

 

Mat og helse (2) og 

juleverksted 

 

Tur til Freia 

sjokoladefabrikk 

 

Grøtfest 

 

51 Måned: Desember 

Årstid: Vinter 

Snøen faller og det er jul. 

God jul 

 
 

 

 

Butikk og  

musikktime (1) 

Mat og helse (1) og 

Musikktime (2) 

 

 

Siste skoledag, felles 

julelunsj 

 

 

 

Juleferie/heldags 

AKS 

 

 

Juleferie/heldags 

AKS 

 

 



Informasjon 

Link til ukas tegn:  

Desember: https://www.minetegn.no/Tegnbanken-2016/index.php#banken 

Juletre: https://www.minetegn.no/Tegnbanken-2016/index.php#banken 

Nisse: https://www.minetegn.no/Tegnbanken-2016/index.php#banken 

God jul: https://www.minetegn.no/Tegnbanken-2016/index.php#banken 

Tilbakeblikk fra november:  

I november har vi vært på tur til Leos Lekeland       I mat og helse har det vært høsttema, og elevene har laget mye godt. Vi har også startet opp med temagruppe 

om bærekraftig utvikling. Vi har både hatt litt teori og gjort ulike spill. En gruppe har begynt med NISK. Første temaet her var ord knyttet til skole og når har vi 

begynt med ord knyttet til jul. Det har vært en fin måned med mange morsomme og lærerike aktiviteter!  

Litt om desember:  

 I desember skal vi gjøre mange koselige jule-aktiviteter. Noen elever skal på tur til Freia sjokoladefabrikk den 15. desember, og noen elever skal på tur til Leos 

lekeland. Vi skal bake pepperkaker, lage julepynt, se på julefilm, ha grøtfest og felles julelunsj. Vi forsetter også med temaet bærekraftig utvikling og elevene skal 

blant annet lære å sortere søppel og vi skal på tur til bussanlegg på Alna for å lære litt om kollektivtransport. I NISK fortsetter i å lære ord om jula. I desember 

ønsker vi Era velkommen! Hun er ny miljøarbeider på rødstua, og vi ser frem til å bli kjent med henne 

God desember!        

Vennlig hilsen 

Lærere: Guri, Henriette, Jon Gunnar og Julie 

Miljøarbeider: Khalid, Anne, Yasin, Sasha, Erika, Nadia, Era og Abdi 


