
 

 

4. trinn: uke 33 

 

 

  

 

Læringsmål: 
Norsk:  

Matte:  
 
Engelsk:  

Sosialt: Jeg hilser på og er snill med de andre på trinnet mitt. 

 Lekser: 

 

Her kommer vi til å skrive inn leksene        
Noen lekser vil være til ulike dager, noen vil være ukelekser.  
 
Denne ukens lekser: Gjør deg kjent med norskboka di og sett bokbind og navn på. 



Kontaktinformasjon lærere:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Silje: silje.jorde@faerder.kommune.no Heidi: heidi.enersgaard.flatland@faerder.kommune.no Tonje: tonje.egenes.nilsen@faerder.kommune.no  Mads: mads.brevig.hansen@faerder.kommune.no                 

Skolesms: Send [trinn] [tekst] til 594 44 200. Eks: "4 Per er syk i dag. Hilsen Lise." Meldingen blir så videresendt til alle lærerne på 4. trinn. Teamtelefon: 40911530 

ØKT/TID MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

1.økt 
08.30 – 09.45 

  4A: Matematikk 
4B og C: Norsk 

4A: Uteskole 
4B: Matematikk 
4C: Norsk 
 

Vi går på tur til  

Rosanes       

Ha med mat og drikke, 

kle deg etter været. 

Vi skal ha mesternes 

mester       

 

Friminutt 
09.45 – 10.00 

  Friminutt Friminutt 

2.økt 
10.00 – 11.30 

  4A: Norsk 
4B og C: Matematikk 

4A: Norsk 
4B: Uteskole 
4C: Matematikk 
 

Mat 
11.30 – 11.45 

  Spising Spising 

Friminutt 
11.45 – 12.15 

  Friminutt Friminutt 

3.økt 
12.15 – 13.30 
(13.00 tirsdag) 

  4A og C: 
Samfunnsfag/musikk 
4B: KRLE/musikk 

4A: Matematikk 
4B: Norsk 
4C: Uteskole 
 

 Slutt kl. 13.30 Slutt kl. 13.00 Slutt kl. 13.30 Slutt kl. 13.30 Slutt kl. 13.30 

Hei og velkommen til et nytt skoleår her på Teie skole        

- Første skoledag, onsdag 18.08, møtes vi i skolegården kl. 08.30. Rektor sier velkommen og vi går samlet inn i klasserommet. Dagen er slutt kl. 13.30. 

- Fredag går vi tur til Rosanes. Husk klær etter vær! 

- I år har vi noen nye ansatte på trinnet       Silje er ny kontaktlærer i 4A, Heidi er kontaktlærer i 4B og Tonje er kontaktlærer i 4C. I tillegg har vi 

lærerne Mads, Emilie, Geir, Kjerstin og Mette samt assistenter/fagarbeidere Bente og Bodil. 

- I år slutter skoledagen 13.30 alle dager utenom tirsdager, da slutter vi fortsatt kl. 13.00. 

- Når elevene får utdelt skolebøker er det fint om disse får bokbind på. 

- Skolen er nå på grønt smittevernsnivå. Dette betyr at ingen syke skal møte på skolen. God hygiene med håndsprit/vask av hender ved skolestart, før 

mat, ved synlig skitne hender samt etter dobesøk, hosting e.l.  

- Minner om skole-SMS ved alt av fravær og beskjeder, da dette går til alle lærerne (i tilfelle noen er syke), og mail/telefon for andre henvendelser. 

Kontaktinformasjon til lærerne finner dere her på ukeplanen og på skolens hjemmeside. 
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