
Læringsplan uke 15 
Bøker i sekken: Naturfagkladdebok, samfunnsfagkladdebok, Textbook, Workbook, Multi/kladdebok 

 Oppgaver Læringsmål 
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❑ Les teksten du har fått på ark. Gjør oppgavene på 

baksiden av arket.  
❑ Husk å lese 3 ganger hver dag, 1 gang høyt for en 

voksen hjemme. 

□ Jeg kan lese en tekst med god flyt og 

innlevelse.  

□ Jeg kan løse oppgaver til teksten jeg 

har lest. 
 

E 

N 

G 

❑ Les s 86 eller 87 i Textbook, les hver dag både inni deg 

og høyt for en voksen hjemme. Hvis du vil lytte til teksten 

kan du logge deg inn i Smartboka på nett (smartbok.no) 

❑ Gjør oppgave 18, 19 og 21 på s 86 og 87 i Workbook. 

□ Jeg kan lese en tekst med god flyt. 

 □ Jeg kan jobbe selvstendig med 

oppgaver i Workbook. 
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Tirsdag: 

❑ På s. 29 i Gaia finner du en tegning av en dronte. Lag 

en beskrivelse av denne i naturfagkladdeboka. Skriv 

dronte som overskrift. 

 

Onsdag: 

❑ Finn ut litt om fjellrev, stor salamander og torsk og 

skriv på arket i naturfagkladdeboka. 

❑ Jeg kjenner til forhistoriske dyr. 

❑ Jeg kjenner til noen dyr som er 

utrydningstruet. 

❑ Jeg vet hva Norsk Rødliste er. 
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Mandag: 

❑ Se nøye på bildet på arket som heter Samer, og som du 

har limt inn i samfunnsfagkladdebok. Hvilke ord og ting 

kjenner du fra før? 

❑ Gjør oppgavene som hører til. 

❑ Lær deg noen flere samiske ord. Se på arket du har limt 

inn i samfunnsfagkladdeboka. 

❑ Jeg vet at samene er et urfolk som 

lever i Norden. 

❑ Jeg vet hva en siida er. 

❑ Jeg kan flere samiske ord. 
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❑ MultiSmart: gjør minst 30 minutter i løpet av uka. 
❑ Gjør oppg. 15 og 16(lag tabell i kladdeboka), s. 33 

og 34 i boka. Skriv svar i kladdeboka. 
Er lurt å begynne og øve på gangekortene igjen. Jo 

flinkere du blir, jo lettere går det med oppgavene. 

 
 

 

 

❑ Jeg vet at multiplikasjon er 

gjentatt addisjon. 
❑ Jeg kan den lille 

multiplikasjonstabellen. 

 

Underskrift foresatt: …...................................................................... 

Jeg har lest informasjon og sjekket lekser. 

 

 

 

 



 

Ukeplan for 4. trinn, uke 15 
Uka som kommer: Vi slutter denne uken 12.50 hver dag. Vi fortsetter undervisningen på rødt nivå. Det begynner å bli 

varmere ute. Det er derfor viktig at dere passer på at elevene har klær etter forholdene, da det fortsatt kan være kjølig i 

lufta. 

Norsk/lesing: Husk å lese tre ganger på samme tekst hver dag. Oppgaver på baksiden av arket. 

Gym: Det blir vanlig gym til torsdag. Fortsatt ikke lov å bruke dusj, men ta med skiftetøy. 

Sykkel: Utover våren skal vi i gang med sykkelopplæring. Det er derfor viktig at elevene har sykler som passer og er i 

forsvarlig stand. Trygg trafikk skriver følgende: En sykkel er definert som et kjøretøy i Trafikkreglene. Dermed stilles en 

del krav til utstyr sykkelen må ha: 

• To separate bremser som virker uavhengig av hverandre 

• Rød refleks bak og gul eller hvit refleks på begge sider av pedalene. Dersom sykkelen brukes i mørke eller vær 

med dårlig sikt, skal den ha lykt foran med hvitt eller gult lys og en lykt bak som gir rødt lys. 

• Signalklokke. 

For mer informasjon se: https://www.tryggtrafikk.no/trygg-og-sikker-sykling/krav-til-sykkelen/  

Fraværsmeldinger: Vi ber dere om å sende melding om barns fravær via SkoleSMS: 59 44 42 12. Husk kodeord i starten 

av meldingen: 4a eller 4b.  

Skolens hjemmeside 

www.lindhoy.no 

Tlf: 33067770 

AMS: 33402000 

4A: Sunniva Sjøvaag Marthinsen     
Mob: 975 60 315 
E-post: 

sunniva.sjovaag.marthinsen@faerder.kommune.no 
4B: Dag Valskar             Mob: 414 45 888 

E-post: dag.valskar@faerder.kommune.no  

Ressurslærere: 

Inger-Lise Vikstrøm 
Kristin Grande 

Assistenter: 

Flip Visser 
Mobilskolemelding: SMS 

sendes til  

59 44 42 12          

kodeord: 4a / 4b 

 

Vennligst send sms ang 

fravær til skole-sms 

Foreldrekontakter:  

Georg Bryn, tlf: 90 92 60 35, e-post: gbryn@online.no 

Martin Johansen, tlf: 96 50 99 96, e-post: m.johansen@hotmail.com 

FAU:  

Nadja Sørby Ommedal, tlf:  90 88 95 99, e-post: Nadja@hwa.no  

Ida Seljeseth, tlf  92 04 78 28, e-post: ida@seljeseth.com 

Uke 

14 

Mandag 

12.04 

Tirsdag 

13.04 

Onsdag 

14.04 

Torsdag 

15.04 

Fredag 

16.04 

08.20-08.50 Samling 

 

 

Samling Samling Gym/ 

Engelsk 

Samling  

08.50-09.50 Norsk Matte/Naturfag 
Norsk/Naturfag 

 

Gym/ 

Engelsk 

Matte/ K&H 

09.50-10.00  Pause Pause Pause  Pause 

10.00-10.50 
Matte/ Samf.fag Naturfag/Matte 

 
Norsk/Naturfag 

Gym/  

Engelsk  
Matte/ K&H 

 

10.55-11.20 

11.20-11.50 

 Mat 

Pause 

Mat 

Pause 

Mat  

Pause  

Mat 

Pause 

11.50-12.50 Matte/ Samf.fag 

 
Norsk  

 
 Tema 

L-plantime  

Matte/ K&H 

 

12.50-13.00    

https://www.tryggtrafikk.no/trygg-og-sikker-sykling/krav-til-sykkelen/
mailto:hannah.kennedy@faerder.kommune.no
mailto:dag.valskar@faerder.kommune.no
mailto:Nadja@hwa.no
mailto:ida@seljeseth.com


 

13.00-14.00    

 

SLUTT 12.50 SLUTT 12.50 SLUTT 12.50 SLUTT 12.50 SLUTT 12.50 


