
Ukeplan 4. trinn, uke 50 
  

Hei, verdens beste 4. klassinger! 
  
Info: 
Torsdag 10. desember skal vi ha juleverksted i klassen.  
Vi gleder oss til en kreativ dag! 

 

  
Nå er det to elever som har klart hele gangetesten, HURRA!  Det er fortsatt mange som må øve mye. Øv litt 
hver dag. Ny test til onsdag. Bruk gangeheftet ditt til øving. 
  
  
Svømmeundervisning mandag kl 12.30-14.30  

Elevene er superflinke i bassenget! 

Svømmelærere er Øyvind Havn Hammerstad og Erik Riise Berge.  Lars og Ole vil også være til stede i alle 
svømmeøktene. Martine er med i starten av øktene.    
Klassen blir hentet med buss på skolen mandager kl 12.30. og er tilbake ca kl 14.30. Det betyr at de får lengre 
skoledag på mandager.  
Vi har fått 12 svømmeøkter, så det vil være svømming mandager til og med uke 10. 
I og med at mandagene blir til kl 14.30. kommer 4.trinn til å slutte tidligere på fredagene. 
Så lenge vi har svømming vil elevene være ferdig kl 12.20. på fredagene. De som har SFO vil starte SFO 12.20. 
sammen med Ole. 
  
Det er viktig at elevene hører på svømmelærer 
De som ikke følger svømmelærers regler får ikke lov til å være i bassenget. 
  
Alle må ha med badetøy, håndkle og såpe. Ha badetøyet i en pose eller en liten bag. 
  
Tønsberg svømmehalls regler:           

• I svømmehallen går vi ikke inn før læreren gir beskjed 
• Alltid dusj og vask med såpe før svømmingen begynner 
• De som ikke skal svømme, går barbeint 
• Svømmeøkta avsluttes med dusj og såpevask 
• Husk å ta med deg  alt når du går 
• Aldri sko i barfotgangen 

  
Lekser: 

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Ukelekse: 
Leselekse i  
lesepermen.  
Husk å fylle ut 

Ukelekse: 
Leselekse i  
lesepermen.  
Husk å fylle ut 

Ukelekse: 
Leselekse i  
lesepermen.  
Les hele boka. 

Leselekse; 
Les ca 15 
minutter nyheter 
på nettet eller en 



loggen som ligger 
 i permen. 

loggen som ligger 
 i permen. 

bok du har 
hjemme. Du skal 
ikke skrive noe 
  

Matte: 
Multi  
s. 102, oppgave 28 
s. 108, oppgave 37 
  
Øv også på gangetabell- 
arket du har fått. 
Øv først alene,  
så får du noen hjemme  
til å spørre deg.  
(Sånn som vi gjorde på 
skolen) 

Matte: 
Gjør gangetabellarket  
som du fikk på skolen på 
tirsdag. 
  
Øv på gangetabell- 
arket du har fått. 
Øv først alene,  
så får du noen hjemme  
til å spørre deg.  
(Sånn som vi gjorde på 
skolen) 
  
Det blir gange-test  
i morgen. 
  

    

    Norsk: 
Ukas ord: god, vond, blad, 
vind, bad. 
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  
KL: 14:30 

MUSIKK 
(Ferdig 12:50) 

KROPPSØVING K&H UTESKOLE 
FERDIG 

 KL 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 

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

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