
                                                                                                                                       

4.trinn uke 40             

Informasjon   Ukas mål 

Ukas ros: Takk til alle som hører 

etter når vi ber om at de skal ta på 

regntøy.  

 

Denne uka markerer vi verdensdagen 

for psykisk helse gjennom å arbeide 

med et undervisningsopplegg hvor 

målet er å bevisstgjøre elevene på 

hvordan vi kan styrke egen og andres 

psykiske helse. 

 

• Pass på at det alltid finnes 

regntøy og støvler på skolen. 

Været kan snu fort. 

 

• På torsdag skal vi på tur. Husk å 

kle dere etter været. 

 

• Det blir en liten engelskprøve 

på torsdag/fredag.  

     Øv godt på have-has arkene           

i gul mappe + øveordene på s.7 i       

Stairs. 

Sosialt mål: Jeg kan være en god og 

støttende venn når noen strever. 

Norsk: Jeg vet at det alltid er en m i 

slutten av ord! 

Matematikk: Jeg kan vise hvordan 

jeg regner. 

Engelsk: Jeg vet når jeg bruker have 

og når jeg bruker has. Jeg viser at 

jeg har lært meg periodens øveord. 

 

 

 

 

 

 

  



LEKSER TIL: 

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Lese/Skrive Les arket 

om 

Pandaen og 

gjør 

oppgavene 

til teksten. 

 (skriv 

rett på 

arket) 

Les arket om 

Jaguaren og 

gjør oppgavene 

til teksten. 

 (skriv rett på 

arket) 

 

Les 15 min. i 

egen bok. Skriv 

ned ord som 

slutter på m, 

dersom du 

finner det i det 

du leste. 

Les 15 min. i 

egen bok. Skriv 

minst seks ord 

med  dobbelt 

konsonant og 

minst fem 

bokstaver fra 

det du leste. 

Skriv i 

stjerneboka! 

 

Matematikk Multi 

smartøving

i 15 min  

  Multi 

smartøving i 15 

min 

Engelsk  Step 1: Les s.13 

i Stairs 3 

ganger. 

 Step 2.: Les 

s.13 og 14 to 

ganger. 

 

Step 1 og 2: 

Repeter 

øveord s.7 i 

Stairs. Gjør ark 

i gult hefte. Be 

om underskrift 

fra en voksen. 

 

 

 

Muntlig     

 

Ord, uttrykk og begreper Engelsk 

Psykisk helse 

Fysisk helse 

Interessert 

Nysgjerrig 

Betydningsfull 

Behov 

 

I have 

You have 

He has 

She has 

It has 

We have  

You have 

They have 



 
  



TIMEPLAN 

 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 A B C A B C A B C A B C A B C 

1.økt 

08.30-

10.00 

    K

&

H 

   K

R. 

Ø 

 E 

n 

g 

   E 

n 

g 

Friminutt 

10.00-10.15 

     

2.økt 

10.15-11.15 

   K

&

H 

   K

R. 

Ø 

       

Mat      

Friminutt 

11.35-12.00 

 

3.økt 

12.00-

13.00 

     K

&

H 

K

R. 

Ø 

     E 

n 

g 

  

Friminutt 

13.00-13.15 

Slutt 13.00 

 

Slutt 13.00 

 

  Slutt 13.00 

4.økt 

13.15-14.15 

         

   Slutt 14.15 Slutt 14.15  

Ved sykdom send beskjed til Skole SMS 

Mobilskole: Send sms til 59444202 “ 4 Kari er syk i dag. Hilsen Tom” 

Telefonnummer (ikke sms)  til 4.trinns Teamrom: 46832467 

 

Hilsen lærerne på 4.trinn       
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