
                         Ukebrev for 4. trinn, uke 49 

                                          

                              

                                         

Hei dere! 

Forrige torsdag hadde vi en koselig feiring av elevene som har bursdag i 

november og desember. Det ble aktiviteter som bursdagsbarna selv hadde 

bestemt og servering av godsaker som foreldrene hadde handlet inn. Stor stas! 

Gratulerer så mye til Aurora I.N, Matteo og Olivia😊 

Vi er nå inne i adventstiden. Ukene frem til jul farges av julestemning og litt 

juleaktiviteter. Vi har adventsstund hver morgen med tenning av lys, sang og 

trekking av kalender. Elevene gleder seg til kalender i år som er sponset av 

trinnkassa. Det trekkes en godtepose for hver dag, som dere ser på bildet over. 

I spisingen erstatter vi Supernytt med å se på Jul i svingen denne 

førjulsperioden. Juleverkstedet som vanligvis gjennomføres i løpet av en dag 

med hjelp fra dere foreldre, erstatter vi i år med kunst og håndverks-aktiviteter 

hele perioden frem til jul.  

Vi ønsker at alle i løpet av uka tar med en rull julepapir som de kan ha i hylla si, 

så kan de få pakket inn det de lager😊  

 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30 -
09.30 

Lesing 
No/Matte 
 

Lesing 
No/Matte 
 

K&H/No 
 
 

Matte/Norsk UTESKOLE 

 

09.30-
09.45 

 

Pause Pause Pause Pause  
 Aronsletta. 

09.45-
11.00 

No/Matte No/Matte K&H/  Matte/Norsk  



Spising  KRLE 
 
 

Bålmat, rikelig 
med drikke. 
Gjerne varm 
drikke også. 

11.00-
11.30 

Pause 
 

Pause Pause Pause  

11.30-
12.45 

Engelsk/  
Gym i 
gymsalen 
 

K&H 
 

K&H/No 
 
 

Gloseprøve 
Arbeids-
program 
med  
K&H 
 

Husk 
vedkubbe! 

12.45-
13.00 

Pause 
 

Pause Pause  

13.00-
14.00 

 

Engelsk/ 
Gym i 
gymsalen 

 K&H/  
KRLE 

Arbeids-
program  
med K&H 

 

Slutt 
 

14.00 13.00 14.00 13.30 12.45 

 

Mål: 

• Jeg kan trinnreglene og tar ansvar for å følge dem.  

• Jeg jobber godt med Multi-smart-øving. 

• Jeg kan bruke multiplikasjon og divisjon i praktiske sammenhenger. 

• Jeg lærer meg 9-gangen.  

• Jeg kan flere juleord på engelsk og jeg kan bruke disse i setninger, muntlig og 

skriftlig. 

• Jeg kan skrive en enkel julefortelling på norsk med innledning, midtdel og 

avslutning. 

• Jeg kan skrive et juledikt og lese det opp for læringspartneren min. 

 

• Jeg kan fortelle om juleevangeliet. 

 
 

Gjøres på: LEKSER i uke 49:  

MANDAG Norsk: Kaleido Lese og språkbok: Les s. 172 minst 2 ganger. Snakk 
sammen om spørsmål 1 og 2. 
 
Matematikk: Ukelekse denne uka er å lære seg 9-gangen. (Eller en av de 
tabellene du har bestemt deg for å lære.)  
Du kan bruke: 
ark i leksepermen 
https://www.gangetabellen.net/ 

TIRSDAG Norsk: Kaleido Lese og språkbok: Les s. 173 minst 2 ganger. Snakk 
sammen om spørsmål 1 og 2. 
Matematikk:  
Multi s.112. 
Øv videre på 9-gangen. 

ONSDAG 
 

Det blir en liten 
test for deg selv i 

Norsk: Kaleido Lese og språkbok: Les s. 174 minst 2 ganger 
 
 
Engelsk: Engelsk kryssord 

https://www.gangetabellen.net/


9-gangen i 
morgen, eller den 
tabellen du har 

øvd på      Vi retter 

sammen etter 

testen slik at du vet 

hva du skal øve på 

videre. 

 

Gloser:  
Christmas – jul ( c-h-rist-mas er huskeregelen vår) 
Stocking - julestrømpe 
Present – gave 
Stars - stjerner 
Engelsk skrivebok: Øv på å skrive glosene og lag en setning til hver. 
 
Matte:  
Øve på og lære 9-gangen. 
 
 

TORSDAG: 
 
Årets siste 
gloseprøve 

blir i morgen 
fredag 

 

Norsk: Kaleido Lese og språkbok: Les s. 175 minst 2 ganger 
 
Matematikk:  
Multi s. 110. Gjør prøven på egenhånd og få en voksen til å rette for deg. 
Skriv en kommentar selv nederst på siden om hvordan du synes det 

gikk😊  

      Ukelekser: Ta med en rull julepapir.  
 

Forslag til nettsteder: 
Salaby: https://skole.salaby.no/ 

Velg Byparken, 3-4 trinn. Her finner du alle fag😊  

 
Norsk: 
Kaleido: https://kaleido1-
4.cappelendamm.no/kaleido/seksjon.html?tid=1763804&sek=1126375 
Relemo: https://relemo.conexus.no/login/index.php 
 
Engelsk: 

Quest:https://www.lokus.no/open/questelevnettsted4 
Stairs:https://stairs1-4-
nynorsk.cappelendamm.no/oppgavetre/seksjon.html?tid=1110242 
 
Matematikk: 
Regneregn: https://www.matematikk.org/trinn1-4/regneregn/ 
Gruble.net: http://www.gruble.net/matte/ 
Matematikk.org: https://www.matematikk.org/trinn1-4/spillsamling/ 
Multi nettoppgaver: https://podium.gyldendal.no/mno1-4/4a 
Finn oppgaver fra kapittelet vi jobber med på skolen eller kapitler vi har jobbet med 
tidligere, for å repetere.  
 

 

Tlf Hanne: 98439967      Mail: hanne.katrine.negard@faerder.kommune.no 

Tlf Silje: 92892215          Mail: silje.kebely@faerder.kommune.no 

Anita:                               Mail: anita.marthinsen@faerder.kommune.no 
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