
 

4. trinn: uke 36 

 Læringsmål 

Norsk: Jeg kan skrive ord med sj-lyd. 

Engelsk:  Jeg kan fortelle på engelsk om en aktivitet jeg skal 
gjøre idag. 

Matte: Jeg kan runde av til nærmeste hundrer. 

Krle og samfunnsfag: Jeg vet hva mitt parti mener om lekser, gratis 
skolemat og leirskole. 

Naturfag: Oppleve mestring i å kunne samarbeide med andre. 

Sosialt: Samarbeid – jeg kan jobbe sammen med andre for å få til noe 

Uteskole: Samarbeid 

til tirsdag til onsdag til torsdag til fredag ukelekser 

Norsk     Les s. 23-25 hver dag + les 
på øveordene skjegg, sjokk, 
skjære, skygge, skilt, sjakk, 
skeiv, skinne 

Matte  Alle s 28 Multi 4A.  I kladde boka di: 

REGN UT: 

117 – 89 = 

64 – 57 = 

1398 + 654 = 

1234 + 453 = 

  

Engelsk     Øv på gloser uke 36-37. 

Engelsk - Norsk 

Call – kaller 



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:  

Woke up – våknet 

Checked – sjekket 

Mobile – mobiltelefon 

Text message- tekstmelding 

Andre       Husk tøy til utelek/gym ha 
det på :) 
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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:  

ØKT/TID MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

1.økt 
08.30 – 09.45 

4A: Norsk 
4B og C: Matematikk 

Gul gruppe: K/H 
Blå gruppe: Engelsk 

4A: Matematikk 
4B og C: Norsk 

4A: Uteskole 
4B: Matematikk 
4C: Norsk 
TL-ledere: Aktiviteter for 
andreklasse. 

4A og B: Norsk 
4C: Matematikk 

Friminutt 
09.45 – 10.00 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

2.økt 
10.00 – 11.30 

4A: Matematikk 
4B og C: Norsk 

Gul gruppe: Engelsk 
Blå gruppe: K/H 
 

4A: Norsk 
4B og C: Matematikk 

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

4A og B: Matematikk 
4C: Norsk 

Mat 
11.30 – 11.45 

Spising Spising Spising Spising Spising 

Friminutt 
11.45 – 12.15 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

3.økt 
12.15 – 13.30 
(13.00 tirsdag) 

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

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

Samarbeidsaktiviteter på 
Teiebanen 
NB Ta med 
ute/treningstøy! 

Vennskap Tema-arbeid 

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

 

Informasjon: 

- Velkommen til foreldremøte torsdag 9. september i skolens aula. Vi oppfordrer til at kun én foresatt deltar på møtet. Vi kommer også til å registrere 

hvem som er på møte mtp. smittesporing. 

- 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. 

- Svømmeopplæring starter etter høstferien i uke 42. 

- På torsdag skal TL-ledere ha aktiviteter for andreklasse før lunsj. Ta med passende tøy til å være ute.  

- Etter lunsj torsdag skal klassene ha samarbeidsaktiviteter på Teiebanen som en del av gym og uteskole.  Som følge av dette blir det tema-arbeid 

Vennskap på fredagen i siste økten. 
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