
Ukeplan 4. trinn, uke 35 
  

Hei, verdens beste 4. klassinger! 
  
Info: 
Vi har en viktig beskjed å komme med denne uken. Det er nemlig sånn at Martine er gravid, 
og skal få en baby i januar. Det vil si at hun skal være kontaktlærer i klassen frem til jul. 
Etter jul er planen at Stine, som var kontaktlærer i klassen våren 2020 sammen med Martine, skal komme tilbake og 
ta over når Martine skal ut i permisjon.              
  
I uke 35 er det nasjonal kampanje mot hodelus. Klikk deg inn på linken og ta en titt på hva det innebærer: 
https://www.fhi.no/contentassets/2b06296e51584615a9912a81fdcddeef/aksjon-mot-hodelus_skriv-til-foreldre-pa-
skole_bokmal_host2020.pdf 
  
Husk dette i løpet av uka: 
• Elevene må ha bokbind på Kaleido Lese- og språkbok 
• Alle må ha med innesko 
• Klær etter vær på uteskoledagen (fredag) 

  
Denne uka starter vi opp igjen med litt lekser. Det vil antakelig bli litt mer etter hvert. 
Lekser: 

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Ukelekse: 
Leselekse i  
lesepermen.  
Husk å fylle ut 
loggen som ligger 
 i permen. 
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    Matte: 
Gjøre matteark.  
Du vil få utdelt ark 
med mattelekse på 
skolen. 

  

  
  
Timeplan: 

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08:40 - 10:00 NORSK NORSK MATEMATIKK NORSK NATURFAG 

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 RLE MUSIKK 
(Ferdig 12:50) 

KROPPSØVING K&H UTESKOLE 

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

13:15 - 14:15     SAMF.FAG   UTESKOLE 
(Ferdig 13:50) 
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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 

Martine Gunnerød Aasgaard: martine.gunnerod.aasgaard@faerder.kommune.no 
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