
 

Ukeplan 4. trinn, uke 4 
  

Hei, verdens beste 4. klassinger! 
 
OBS! 
Svømmingen er i gang igjen, klassen jubler! Vi slutter 14.30 på mandager og 12.20 på fredager. 

 
Info: 
 
På fjerde trinn denne uka, har det vært god stemning og mye godt arbeid. Det er mye energi og 
når vi er ute blir denne brukt til det beste. Klassens lærere skal bli bedre på å ringe hjem etter 
at elevene har fått en advarsel, noe som vil føre til en tettere kommunikasjon med foreldre/ 
foresatte. På fredag ble elevene presentert for en fast gruppeinndeling, som gir bedre 
forutsigbarhet for den enkelte elev. 

 
Klassemiljø prosjektet er godt i gang, vi lager en hytte i skogen. 
 
 

 
 
Vi har kost oss med alt vinteren hadde å by på for denne gang.  Vi har laget snøhuler og gått på 
skøyter til isen smelta bort under skøytene våre. 
 
 
 
 



Lekser: 

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Ukelekse: 
Leselekse i  
lesepermen.  
Husk å fylle ut 
loggen som ligger 
 i permen. 

Ukelekse: 
Leselekse i  
lesepermen.  
Husk å fylle ut 
loggen som ligger 
 i permen. 

Ukelekse: 
Leselekse i  
lesepermen.  
Les hele boka. 

Leselekse; 
Les teksten om 
skøyter/ 
snøhule for en 
voksen 
hjemme. 
  

Matte: 
Multi s.12  

Matte: 
Multi s. 13 
  

    

    Norsk: 
Ukas ord: Sjø, 
sjelden, skygge, 
skjegg, skjønne. 
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 NORSK NORSK MATEMATIKK 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 KRLE 
Svømming 

Ferdig 14.30  

MUSIKK 
(Ferdig 12:50) 

KROPPSØVING K&H UTESKOLE 
Ferdig 
12.20 

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

13:15 - 14:15     SAMF.FAG/ 
NATURFAG 

   
  

  
  



Informasjon til barn og 

foreldre på 4. trinn i forhold 

til barne- og foreldreråd 

 

Det er fortsatt strenge smittevernregler og 

restriksjoner i forhold til Covid-19. Det er også 

sannsynlig at det vil bli strenge restriksjoner 

videre.  

Vi har vært i møte med rektor Unni og lærere 

Tone og Ole, og kommet frem til at planlagt 

møte med dere og barna deres den 27.01.21 

må utsettes inntil videre.  

Det er et stort ønske fra skolen at møtet bør 

gjennomføres, og at dette er viktig å prioritere for 4. trinn. Det er derfor satt ny 

dato for gjennomføring av møtet. 

Ny dato: 04.03.21 (klokka 17.30-19.30) 

Selv om møtet blir utsatt, kommer Heidi og Antonette til å ha møter med 

rektor, lærere og assistenter på 4. trinn for å informere om hva dere, foreldre 

og barn, har formidlet av informasjon og ønsker. 

4. trinn får ny kontaktlærer 08.03.21.  Kontaktlærer vil bli invitert til møtet 

04.03.21. Dette møtet blir viktig for ny kontaktlærer for å få informasjon, og for 

å bli bedre kjent med både barna og foreldrene.   

Vi vil til slutt takke for nyttige og gode samtaler med barna og dere foreldre. Vi 

ser frem til å samarbeide videre med dere utover våren.  

Bare ta kontakt hvis det er noe dere lurer på!  

 

Med hilsen 

Heidi og Antonette 

Familierådskoordinatorer i Færder 



 
 
 
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 

Tone Løvold  
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