
Ukeplan 4. trinn, uke 34 
  

Hei, verdens beste 4. klassinger! 
  
Info: 
  
Velkommen tilbake til skolen! 
 
I år er Anne Grete og Martine kontaktlærere på trinnet. Ole skal også være mye sammen med oss, i 
tillegg til en ny fagarbeider som heter Lars.  
 
Før ferien fikk vi besøk av en ny gutt som heter Alejandro, som skal begynne i klassen, og vi gleder 
oss til å bli bedre kjent med ham.  
  
Angående koronasituasjonen, så starter vi opp på gult nivå. Det betyr at vi er en samlet klasse, men vi 
må være nøye med håndvask og at vi fortsatt bare leker med elever innenfor egen klasse. Vi skal i 
tillegg møtes ute om morgenen hver dag. Vår oppstillingsplass er i bålhuset. For at ikke alle klasser 
skal gå inn samtidig skal vi i 4. klasse møte opp 08:40 hver dag i stedet for 08:30. NB! Første skoledag 
møtes vi 08:30.  
Mer info kan dere få ved å klikke på denne linken. Her finnes informasjonen på flere språk: 
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-
koronaviruset/smittevernveileder/informasjon-til-foreldre/korona-----informasjon-til-foreldre-om-
skolehverdagen/ 
  
Den første uka på skolen kommer vi til å være mye ute i skolegården.  
Uteskoledagen vår er på fredager og da går vi som oftest til et sted utenfor skolens område. 
  
 Vi gleder oss til å se dere! 
  
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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