
Ukeplan 4. trinn, uke 19 
  

Hei, verdens beste 4. klassinger! 
  
OBS! 
  
Denne uken er det fri torsdag 13.05 og fredag 14.05.  
Neste uke er det fri mandag 17.05. Vi sees på skolen tirsdag 18.05, kl. 08.40.  
  
Info: 
Takk for fine utviklingssamtaler! 
Husk vanlig matpakke på fredager fremover! 
Da er vi ferdig med svømming og går tilbake til vanlig timeplan. Vi slutter kl.13.00 på mandager og 
kl.13.50 på fredager.  
  
  
På fredag hadde vi en fin dag på aronsletta hvor vi gikk en natursti som 4. trinn på vestskogen hadde 
laget til oss. Det var engasjerende og gøy! Vi hadde også laget en natursti med spørsmål så de fikk 
noe å bryne seg på. 

 
  
Dette øver vi på i PALS:  
Omsorg på digital arena  
Jeg tar bilder og film av mennesker kun dersom jeg har fått tillatelse til det  
Jeg skriver/ snakker hyggelig med andre på nett  
Jeg sier fra til en voksen dersom jeg opplever noe ubehagelig på nett 
 
Lekser: 

Til tirsdag Til onsdag 

Ukelekse: 
Leselekse i lesepermen. 
Les teksten og gjør oppgavearkene.  

Ukelekse: 
Leselekse i lesepermen. 
Les teksten og gjør oppgavearkene.  



    

  
  

Matte: 
Innføringsbok: 
Du får ark med oppgaver.  
Du skal skrive i innføringsboka.  
Bruk god tid og skriv pent. 
Bruk linjal 
Sjekk at du har husket: 
marg, oppgavenummer og streker der det skal være. 

  
  

Timeplan: 

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08:40 - 10:00 PALS/ 
NORSK 

PALS/ 
NORSK 

PALS/ 
KROPPSØVING 

FRI FRI 

10:00 - 10:15 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

10:15 - 11:15 MATEMATIKK MATEMATIKK ENGELSK     

11:15 - 11:35 Mat Mat Mat Mat Mat 

11:35 - 12:00 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

12:00 - 13:00 KRLE 
Ferdig 13.00 

MUSIKK 
(Ferdig 12:50) 

MATEMATIKK     

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

13:15 - 14:15     SAMF.FAG/ 
NATURFAG 

Ferdig 14.15 

    
  

  
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 

Jenny Katrine Knoff Hagen:  jenny.katrine.knoff@faerder.kommune.no 
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