
Ukeplan 4. trinn, uke 16 
  

Hei, verdens beste 4. klassinger! 
  
OBS! 
  
JIPPI! Vi er tilbake på gult nivå og klassen er en kohort. Det er vi veldig glad for! Vi begynner fortsatt 
kl.08.40 for at det ikke skal være for mange elever i skolegården samtidig om morgenen.  
  
Svømmingen starter igjen på mandag, husk badetøy. Vi slutter kl.14.30 på mandager og kl.12.20 på 
fredager. Resten av uka slutter vi til vanlige tider også på onsdager.  
  
Neste uke starter vi med utviklingssamtaler på Teams. Informasjon ligger under timeplan og elevene 
har fått det med ark hjem i uke 15. Husk å send skoleSMS med bekreftelse på at tiden passer eller 
hvem dere har byttet med. Både Ole og Jenny vil delta på samtalen.  
  
Vi skal en gang i uka fremover ha teams-møter med 4.trinn på Vestskogen for å bli kjent. Det gleder 
vi oss masse til!   
  
Info: 
  
Imponert over matematikk innføringsleksene. Kjempebra jobbet!  
  
Vi fortsetter med tema jernalderen. Alle er i gang med flotte bøker på bookcreator. Det er gøy! Vi er 
også i gang med å bygge langhus av materialene vi fant på Aronsletta.  
  
Dette øver vi på i PALS:  
Omsorg i uteområdet  
Jeg lar alle som vil, være med på leken  
Jeg bryr meg om at andre har det bra  
Jeg sier ifra til en voksen når noen trenger hjelp eller noe er farlig  
Jeg bruker hyggelige ord om andre og til andre 
  
Lekser: 

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Ukelekse: 
Leselekse i lesepermen. 
Les teksten og gjør 
oppgavearkene.  
  

Ukelekse: 
Leselekse i 
lesepermen. 
Les teksten og gjør 
oppgavearkene.  
  

Ukelekse: 
Leselekse i lesepermen. 
Les teksten og gjør 
oppgavearkene.  
  

Leselekse: 
Les ca. 15 minutter 
nyheter på nettet 
eller en bok du har 
hjemme. Du skal 
ikke skrive noe. 

  
  

  Matte: 
Innføringsbok: 
Du får ark med 
oppgaver.  
Du skal skrive i 
innføringsboka.  
Bruk god tid og skriv 
pent. 
Bruk linjal 

  



Sjekk at du har husket: 
marg, oppgavenummer 
og streker der det skal 
være. 

    Norsk: 
Ukas ord:  
fortelle, appelsin, 
pennal, karamell, drikke  
Skriv alle ordene tre 
ganger i boka og lag en  
setning med hvert  
av ordene.  

  

  
  

Timeplan: 

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08:40 - 10:00 PALS/ 
NORSK 

PALS/ 
NORSK 

PALS/ 
KROPPSØVING 

PALS/ 
NORSK 

UTESKOLE 

10:00 - 10:15 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

10:15 - 11:15 MATEMATIKK MATEMATIKK ENGELSK NORSK UTESKOLE 

11:15 - 11:35 Mat Mat Mat Mat Mat 

11:35 - 12:00 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

12:00 - 13:00 SVØMMING 
  

MUSIKK 
(Ferdig 12:50) 

MATEMATIKK K&H 
Ferdig 13.00 

UTESKOLE 
Ferdig 12.20 

13:00 - 13:15 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

13:15 - 14:15 SVØMMING 
Ferdig 14.30 

  SAMF.FAG/ 
NATURFAG 

Ferdig 14.15 

    
  

  
  

Velkommen til utviklingssamtaler  
  
Ønsker velkommen til samtaler på teams med foreldre og elever. 
Eleven får med PC hjem den dagen de skal ha samtale. 
Jenny ringer opp på teams. Viktig at eleven logger på litt før samtalen. 
  
Ønsker at dere sender en skoleSMS og bekrefter at det passer. Dersom tiden som er satt opp 
ikke passer så må dere bytte innbyrdes og sende i skoleSMSen hvem dere har byttet med.  

 
Start meldingen med tallet for trinn/klasse og send til 59444203. 
Eks. «3 Ola er syk i dag. Mvh Petter Olsen». 
Meldingen videresendes til lærere på trinnet.  

  
  



Uke 17  

Tid Tirsdag 27.april Onsdag 28.april Torsdag 29.april 

13.30 - 13.50 Antonio vvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvv 

13.50 - 14.10 Leo vvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvv 

14.10 - 14.30 Marcus vvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvv 

14.30 -14.50 Mohamed vvvvvvvvvvvvvv Amir S. 

14.50 - 15.10 Ahmad Said Moritz Evander 

15.10 - 15.30 Jaran Yousif Mujtaba 

15.30 - 15.50 Bao Thy Melinda Zia 

  
  
Uke 18  

Tid Tirsdag 4.mai 

13.30 - 13.50 Jonathan 

13.50 - 14.10 Theodor 

14.10 - 14.30 Alejandro  

14.30 - 14.50 Amir R. 

14.50 - 15.10 Sigurd 

15.10 - 15.30 Philip 

15.30 - 15.50 Sardam 

  
Kontaktinformasjon: 
  

 
Start meldingen med tallet for trinn/klasse og send til 59444203. 

Eks. «4 Ola er syk i dag. Mvh Petter Olsen». 

Meldingen videresendes til lærere på trinnet. 

  

Skolens nettside: www.herstadskole.no  

Kontaktlærere: 

Anne Grete Jørnsen: anne.grete.jornsen@faerder.kommune.no 

Ole Flagstad: ole.flagstad@faerder.kommune.no 

Jenny Katrine Knoff Hagen:  jenny.katrine.knoff@faerder.kommune.no 
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