
Læringsplan uke 10 
Bøker i sekken: Gaia, naturfagkladdebok, Textbook, Workbook, Multi/kladdebok 

 

 

 Oppgaver Læringsmål 

N 

O 

R 

S 

K 

❑ 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. 80 og 81 i Textbook, husk å lese hver dag, les 
både inni deg og høyt for en voksen hjemme. 
❑ Gjør oppgave 8, 9 og 10 på s 80 og 81 i Workbook.  

□ Jeg kan lese en tekst med god flyt. 

□ Jeg kan forstå hva jeg leser på 

engelsk. 

□ Jeg kan svare på oppgaver i 

workbook.  
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Tirsdag: 
❑ Gjør ferdig arket Fossiler som du startet med på skolen. 

 

❑ Gjør arket Noen dinosaurer som du har limt inn i 

naturfagboka. Se s. 24 i Gaia hvis du lurer på navnene. 

 

❑ Jeg kjenner til forhistoriske dyr. 

❑ Jeg vet hva en fossil er. 

❑ Jeg vet hvordan en fossil blir til. 
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❑ Mandag- logg inn på Salaby-byparken- matte- 

volum og areal- velg Lær om omkrets og arela- 

velg alle som har noe med omkrets å gjøre 
❑ Gjør s. 8 og 9 i boka. Skriv svar i kladdeboka. 
❑ Gjør minst 20 minutter MultiSmart i løpet av uka. 

 

❑ I karantene: Har du ikke boka, jobb 30 hver dag i 

MultiSmart eller Multi nettoppgaver om omkrets 

og areal. Du kan lære om areal på Salaby( velg 

matte- omkrets og areal) 
 

 

❑ Jeg vet hvordan jeg finner 

omkretsen av en figur. 
❑ Jeg vet at omkrets er et mål for 

en lengde. Det måles i 

centimeter, meter eller 

kilometer. 

 

 

 

 

 



Ukeplan for 4. trinn, uke 10 
De 2 ukene som kommer: Vi kommer de neste to ukene til å holde elevene adskilt og vi håper dere jevnlig kan prate 
med barna om å holde avstand til andre medelever. Da det sikkert kommer til å være noen elever som havner i karantene, 
ventekarantene eller bare er hjemme fordi de er litt småsyke, skal vi prøve å få til en daglig kontakt på teams eller via 
telefon, for å følge opp skolearbeid. Det er viktig å holde seg oppdatert på ukeplan om hva vi jobber med eller annet 
tilsvarende arbeid de kan jobbe med. Vi legger til nettsider som kan brukes som en erstatning til undervisningen. De som 
ikke har mulighet til å jobbe på Teams/nettoppgaver, som havner i 10 dagers karantene må gi oss beskjed. Hvis barnet 
deres havner i karantene, avtaler vi nærmere på telefon. 

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

Matte: Vi slutter nå med engangsbøker i matte. Elevene vil nå få ny Multi 4b bok og en egen skrivebok i matte. Det er 
viktig at boka er i sekken hver dag og at dere får satt bokbind på den. 

Gym: Svømming utgår de to neste ukene, så vi får håpe at det blir ryddet tid i svømmehallen seinere for oss. Dusjer på 
skolen skal ikke brukes, men vi kan bruke garderobene, Vi kommer tilbake til dere eventuelt ang. skiftetøy. 

Naturfag: Nå skal vi lære om forhistoriske dyr og skal særlig se på fossiler og dinosaurer. Det legges vekt på tekstlesing, 
begrepslæring og skriving av ulike typer tekster. 

OBS! Onsdag: Vi minner om at det blir hjemmeskole for hele 4.trinn onsdag 10/3. Dette er avklart med FAU og 
foreldrerepresentanter, og informasjon er lagt ut på hjemmesiden ang. denne dagen. Elevene får med arbeidshefte hjem på 
tirsdag. Vi voksne på trinnet er opptatt i møter hele denne dagen, og blir dessverre ikke så lett å få tak i.  

 

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 
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Mandag 

08.03 

Tirsdag 

09.03 

Onsdag 

10.03 

Torsdag 

11.03 

Fredag 

12.03 

08.20-08.50 Samling Samling Hjemmeskole  Dans/ 

Engelsk 
Samling  

08.50-09.50 
Norsk/matte Matte/naturfag 

 

 

Dans/ 

Engelsk 

Matte/norsk  

09.50-10.00 Pause Pause Pause Pause  Pause 

10.00-10.50 
Norsk/ matte Naturfag/matte 

 
 

Dans/  

Engelsk  
Matte/norsk 

 

10.55-11.20 

11.20-11.50 

Mat 

Pause 

Mat 

Pause 

Mat 

Pause 

Mat  

Pause  

Mat 

Pause 

11.50-12.50 

Engelsk/ samf.fag 

Norsk  

 
 

L-plantime KRLE 

 

 

12.50-13.00 Pause  Pause 

13.00-14.00  Engelsk/ samf.fag  Musikk 
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SLUTT 14.00 SLUTT 12.50 SLUTT 12.50 SLUTT 12.50 SLUTT 14.00 


