
Månedsplan desember – B4  

 

 

 

Oppsummering 

 

 

I november har elevene jobbet etter faste ukeplaner. I kunst og håndverk har vi så vidt startet med julepynt, og vi har pyntet litt til jul på 

fellesrommene. Elevene er fortsatt glad i å leke ute, selv om det har blitt kjøligere, og de koste seg veldig de dagene det var litt snø ute. 

 

Det har også vært litt endringer i lærerkabalen. Ida K. har sluttet, og vi har fått inn to nye lærere i en ny Ida og Elin       

Månedens tema Temaet for november vil være jul. Elevene vil jobbe med dette og markere det ved å lage julepynt, delta på juleavslutning og ha juletema 

under morgensamlingene. 

Fellesfag Norsk/kommunikasjon: elevene jobber med «ukas tegn» med tegn til tale, og denne måneden blir tegnene: bra, flink, rydde og jul. Disse øves 

på under samling og i naturlige situasjoner i løpet av dagen. 

 

Gym: elevene fortsetter å jobbe med fast aktivitetsremse som inneholder kaste ball, trampoline, klatre og hinderløype. Frilek med musikk på 

slutten.  

 

Musikk: musikktimene vil inneholde valg av julemusikk og bevegelse til dette. 

 

Tur/uteskole: vi varierer turrutene i området rundt skolen. Vi går både langs grusveien som går langs skolen og inn i Bredtvetskogen.  

 

Kunst og håndverk: elevene skal lage julepynt med ulikt materiale. 

 

Sosial kompetanse: månedens sosiale mål blir å bli bedre på «å rydde opp etter seg selv», og vi kommer til å ha ekstra fokus på dette etter 

spisesituasjoner og lek. 

Annen info 

 

Bekledning: Vinterbekledning er fortsatt aktuelt. Vi er ute hvertfall 30 minutter daglig, lurt med varme klær        

Siste skoledag: siste skoledag er onsdag 21.12.  



 

TIMEPLAN B4 
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08:00 Starte på dagsplanen Starte på dagsplanen Starte på dagsplanen Starte på dagsplanen Starte på dagsplanen 

08:15 Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost 

08:30 
Samling Samling Samling Samling Samling 

08:45 

09:00 
Jobbe på rom Kroppsøving Jobbe på rom Tur/uteskole Jobbe på rom 

09:15 

09:30 Sanserom (rullering) 
Kroppsøving Musikk (felles) Tur/uteskole Kunst og håndverk   09:45 Jobbe på rom 

10:00 
Do/pauseaktivitet Do/pauseaktivitet Do/pauseaktivitet Do/pauseaktivitet Do/pauseaktivitet 

10:15 

10:30 
Spising Spising Spising Spising Spising 

10:45 

11:00 Friminutt nedre 

skolegård 

Friminutt nedre 

skolegård 
Friminutt nedre skolegård 

Friminutt nedre 

skolegård 

Friminutt nedre 

skolegård 11:15 

11:30 
Jobbe på rom Jobbe på rom Jobbe på rom Jobbe på rom Jobbe på rom 

11:45 

12:00 
Jobbe på rom Jobbe på rom 

Sanserom/musikkrom 

(rullering) 
Jobbe på rom Jobbe på rom 

12:15 

12:30 AKS AKS AKS AKS AKS 

 

 


