
Ukeplan 4. trinn, uke 37 
  

Hei, verdens beste 4. klassinger! 
  
Info: 
  
Takk for at dere møtte opp til speedsamtalene. Dette er viktig for ditt barn, og det er viktig at både skole og hjem 
følger opp avtalene som ble laget med hver enkelt elev. Snakk gjerne litt om dette hjemme også. 
  
Vi minner om at vi nå begynner 08:40. Dette er for at det ikke skal være for mange elever i skolegården samtidig om 
morgenen. Vi ser at det er mange som kommer til gammel tid (08:30). Minn gjerne elevene på at de ikke skal komme 
til skolen før 08:40.   
  
Vi ser at mange elever på 4.trinn mangler pennal. Dette må alle ha. De vil få blyant og viskelær av oss på skolen. 
Farger til utlån har vi også i klasserommet. 
  
Det blir foreldremøte mandag 28.september fra kl 18.00-20.00. Innkalling kommer. 
For å ivareta smittevern kan kun en voksen pr barn komme, vi skal være i 7.trinnsrommet i 2.etasje der det er god 
plass, alle må registrere seg med navn og mobilnummer når de kommer. 
Det blir ingen bevertning. 
  

På uteskole forrige uke gikk vi til Aronsletta. 
Der møtte vi på denne lille kameraten. 
Vi var veldig heldige med været, og elevene 
kosa seg med hyttebygging, froskeinspeksjon 
og 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.  
Husk å fylle ut 
loggen som ligger 
 i permen. 

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

    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) 

  
  
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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