
 

4. trinn: uke 34 

 Læringsmål 

Norsk: Jeg kan forklare forskjellen på oversiktslesing, 
letelesing og dybdelesing. 

Engelsk: Jeg klarer å si det engelske alfabetet høyt 

Matte: Jeg kan si hvilken verdi et siffer har i et tall. 

Krle og samfunnsfag: Jeg kan forklare hvorfor vi har valg. 

Naturfag: Jeg vet hva et frø er. 

Sosialt: Jeg kan stille opp i rekke før og etter friminutt, og jeg 
holder min plass.  

Uteskole: Jeg kan samarbeid med andre. 

Til tirsdag til onsdag til torsdag til fredag ukelekser 

Norsk Les s.5-7 i Salto 
lesebok. 
Lese på øveordene: 
gjerne, være, sterk, 
hjerte, skjerm, merke, 
stjerne 

Les s.5-7 i Salto lesebok. 

Lese på øveordene: 
gjerne, være, sterk, 
hjerte, skjerm, merke, 
stjerne 

Les s.5-7 i Salto lesebok. 

Lese på øveordene: 
gjerne, være, sterk, 
hjerte, skjerm, merke, 
stjerne 

Les s.5-7 i Salto 
lesebok. 

Lese på øveordene: 
gjerne, være, sterk, 
hjerte, skjerm, merke, 
stjerne 

Les s.5-7 i Salto 
lesebok. 

Lese på øveordene: 
gjerne, være, sterk, 
hjerte, skjerm, merke, 
stjerne 

Matte   Regn ut i kladdeboka di: 

13+ 67 = 

245 + 937= 

56 – 15 = 

62 – 17 = 

 

         

          

  



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:  

Engelsk     Practice the english 
alphabet, read out 
loud!  

s. 6-7 Quest Textbook 

Andre Husk å ha på klær til 
aktivitet ute. 

 Husk å ha på klær til 
aktivitet ute. 

Husk å ha på klær til 
aktivitet ute. 
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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 
 

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 - Vi skal ut å 
høste blåbær. 

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

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

Kroppsøving ute 

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

Informasjon: 

- 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. 

- Det er to nivåer i leseleksa. Prøv deg frem med barnet ditt, og les gjerne begge. Blir det vanskelig å lese solteksten, leser dere måneteksten.  

- Færder musikkorps kommer og spiller for oss onsdag denne uken. 

- Det blir utegym noen uker fremover. 
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