
Læringsplan uke 17 
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. 
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❑ Les s 90 eller 91 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 26 og 27 på s 90 i Workbook. 

□ Jeg kan lese en tekst med god flyt. 

 □ Jeg kan jobbe selvstendig med 

oppgaver i Workbook. 
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❑ Les eller lytt til teksten om steinalderen på Salaby: 

https://skole.salaby.no/3-

4/samfunnsfag/historie/steinalderen/les-om-steinalderen 

 

❑ Når du har gjennomgått teksten, så gjør du Test deg 

selv 

❑ Jeg vet hvordan menneskene i 

steinalderen levde. 
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❑ MultiSmart: gjør minst 30 minutter i løpet av uka. 
❑ Gjør oppgaver på ark. 

 

I løpet av uka skal vi ha en ny gangetest. Fint om du øver 

litt ekstra på gangekort eller annet. Bruk den forrige testen 

din, øv på de du ikke kunne. 

 
 

 

 

❑ Jeg vet at multiplikasjon er 

gjentatt addisjon. 
❑ Jeg kan den lille 

multiplikasjonstabellen. 
❑ Divisjon og multiplikasjon er 

motsatte regneoperasjoner, akkurat 

som addisjon og subtraksjon. 

Multipliserer vi et tall med et 

annet, og dividerer deretter tallet 

med det samme som vi 

multipliserte med, kommer vi 

tilbake til det opprinnelige tallet. 

 

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

Jeg har lest informasjon og sjekket lekser. 
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Ukeplan for 4. trinn, uke 17 
Uka som kommer: Vi har sendt brev til skolestarterne, de som skal bli våre fadderbarn. Vi håper at vi får mulighet til å 

treffe dem etter hvert. Foreløpig er det ikke greit å blande seg med andre kohorter, men vi håper at vi kan gjøre oss kjent 

på andre måter, og at vi kan treffe dem til høsten. Elevene er delt inn i faddergrupper, slik at de alltid er flere sammen når 

vi kan organisere treff neste skoleår. Uke 17 blir som en normal uke, svømming på mandag, på torsdag setter vi inn en 

ekstra mattetime. Vi ber dere også om å snakke sammen om læringsmålene på planen, dette er en fin måte for dere 

hjemme å høre om barna har forstått oppgavene som vi jobber med.  

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

Engelsk: Husk at dere kan lytte til teksten i smartbok.no. 

Gym: Husk badetøy på mandag. Neste mandag (uke 18) må elevene ha med seg svømmevest til svømmehallen (vanlig 

svømmevest/redningsvest, ikke oppblåsbar). Lurt å ha med en ekstra bærepose siden vesten blir våt.  

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: Se krav i ukeplan for uke 15. 

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 

17 

Mandag 

26.04 

Tirsdag 

27.04 

Onsdag 

28.04 

Torsdag 

29.04 

Fredag 

30.04 

08.20-08.50 Samling 

 

Samling K&H Samling Samling  

08.50-09.50 Norsk Matte/Naturfag 
K&H 

 

Matte/ 

Engelsk 

Norsk/ Matte 

09.50-10.00  Pause Pause Pause  Pause 

10.00-10.50 Svømming/ 

Samf.fag 
Naturfag/Matte 

 
Matte/ Naturfag 

Matte/  

Engelsk  
Matte/ Norsk 

 

10.55-11.20 

11.20-11.50 

 Mat 

Pause 

Mat 

Pause 

Mat  

Pause  

Mat 

Pause 

11.50-12.50 Svømming/ 

Samf.fag 

 

Norsk   Naturfag/Matte 

L-plantime 

KRLE/ K&H 

12.50-13.00    

13.00-14.00 Svømming/ 

Samf.fag 

 K&H/ KRLE  

 

SLUTT 14.00 SLUTT 12.50 SLUTT 12.50 SLUTT 12.50 SLUTT 14.00 
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