
 

Ukeplan 4. trinn, uke 5 
  

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: 
 
Denne uka begynte vi med svømming igjen og det var stor stas. Elevene er nå godt kjent i 
svømmehallen og er flinke til å følge rutinene der. Vi har begynt å oppsummere viktige temaer 
i fagene med kahoot. Elevene har også laget seg sine egne kontoer denne uka, og vil fremover 
lage sine egne spørsmål. Til de som ikke vet hva en kahoot er så vil sikkert elevene forklare 
dette hjemme.  
 

 
 
I dag har vi hatt en kald og fin dag. Vi gikk til Fagertun og så på restene av isskulpturene før vi 
gikk til skolen hvor vi grillet, akte og spilte fotball. 
 
 
 
 
 
 
 



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

Matte: 
Multi s.25 oppgave 1  

Matte: 
Multi s.25 oppgave 2 
  

    

    Norsk: 
Ukas ord: Kjøre, 
Kjøpe, Kjempe, 
Kjøtt, Kjøkken. 
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 

   
  

  
  
 
 
 



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: tone.elisabeth.lovold2@faerder.kommune.no 
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