
                  Ukebrev for 4. trinn, uke 47 

 

                                                    

Hei dere! 

Vi takker for fine samtaler med alle dere elever og foreldre i de to foregående 

ukene. Det føles verdifullt å få synliggjort alt det positive elevene presterer i 

skolehverdagen og nyttig med noen mål og tips for veien videre. Vi heier på dere, 

4.trinns-elever!  

Vi har den gledelige nyhet at gym i gymsal er tilbake på timeplanen på 

mandager😊 Det blir gym med elever fra ett rom av gangen, uten å skifte og 

dusje. Det er veldig viktig at alle har egnede sko til gymsal. Det betyr sko som 

sitter fast med snører eller borrelås. Helst en type joggesko. Sandaler, slippers 

og crocks fungerer ikke. Vi kan ikke la elevene ha gym i sokker. Dersom elevene 

ikke har med sko, kan de dessverre ikke delta i gymsalen.  

Fra neste uke vil det starte to nye elever hos oss på 4.trinn. Sonja og Rayan har 

gått på Solsikken og vært med oss noen ganger på uteskole på fredager. Vi 

ønsker dem hjertelig velkommen til trinnet.  

Det er ofte maling i Kunst og håndverkstimene og noen av dere har gitt oss 

tilbakemelding om maling på klærne som ikke går bort i vask. Det forstår vi at er 

kjedelig og en mulig løsning på dette er å sende med en gammel og gjerne litt 

stor og lang skjorte/genser som kan ligge i hylla og fungere som male-skjorte. 

Vi er nå i gang med å lære hele gangetabellen. Vi kommer til å øve mye på skolen, 

med varierte metoder, men det trengs jevnlig øving hjemme også. Øvelse gjør 

mester! Vi jobber mot målet, som er at elevene i løpet av 4.trinn skal klare 

gangesertifikatet. Gangesertifikatet får de dersom de klarer å løse 100 

gangestykker, fra 1-10- gangen, på 5 minutter, uten feil. Elevene øver i sitt eget 

tempo, og kan prøve så mange ganger de vil. Forrige uke øvde vi på 6-gangen. 

Denne uka øver vi på 7-gangen og de to neste ukene 8- og 9-gangen. Når vi har 

øvd på hele gangetabellen, får elevene mulighet til å prøve seg på 

gangesertifikatet minst en gang per uke. Her er det innsats som gjelder. Dette 

blir spennende! 😊  

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30 -
09.30 

Lesing Lesing K&H/ Lesing UTESKOLE 



No/Matte 
 

No/Matte 
 

TEMA 
 

TEMA/ 
Matte 

 

09.30-
09.45 

 

Pause Pause Pause Pause  
Vi går til 
skogen ved 
Labakken 
skole. 

09.45-
11.00 
Spising 

No/Matte 
 

No/Matte K&H/ 
TEMA   
 

TEMA/ 
Matte 

 
Bålmat, rikelig 
med drikke. 
Gjerne varm 
drikke også. 

11.00-
11.30 

Pause 
 

Pause Pause Pause  

11.30-
12.45 

Engelsk/  
Gym i 
gymsalen 
 

Lesing/ 
KRLE 
 
KRLE/ 
Lesing 

Mus/No 
 

Gloseprøve 
 
TEMA 
 

Husk 
vedkubbe! 

12.45-
13.00 

Pause 
 

Pause Pause  

13.00-
14.00 

 

Engelsk/ 
Gym i 
gymsalen 

 Mus/ No Klassens 
time/elevråd 

 

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 7-gangen  

• Jeg kan forklare begrepene identitet, forventninger, påvirkning. 

• Jeg kan noen engelske verb. 

• Jeg vet hva et adjektiv er og jeg vet hvordan vi gradbøyer et adjektiv. 

• Jeg kan fortelle om ulike guder i Hinduismen, for eksempel Shiva, Vishnu, 

Ganesha og Hanuman. Se for deg bildene i Power Pointen du laget forrige uke. 

 
 

Gjøres på: LEKSER i uke 45:  

MANDAG Norsk: Kaleido Lese og språkbok: Les s. 146 og 147 minst 2 ganger 
 
Matematikk:  
Øv på 7-gangen og prøv å lære så mange av regnestykkene som mulig 
utenat. (Det holder ikke å rekketelle. Du skal f.eks vite at 3 x 7= 21)  
Du kan bruke: 
ark i leksepermen 
https://www.gangetabellen.net/ 

TIRSDAG Norsk: Kaleido Lese og språkbok: Les s. 148 og 149 minst 2 ganger 

 
Matematikk:  
Jobb 20 minutter med Multi-smart-øving 
 https://www.skolestudio.no/ 
 

ONSDAG Norsk: Kaleido Lese og språkbok: Les s. 150 og 151 minst 2 ganger 

https://www.gangetabellen.net/
https://www.skolestudio.no/


 
Ikke 

glosetest 
denne uka 

 
 

 
Engelsk: Les side 54 og 55 minst 3 ganger. Oversett teksten en gang. 
 
Matte:  
Øv på 7-gangen og prøv å lære så mange av regnestykkene som mulig 
utenat. (Det holder ikke å rekke-telle. Du skal f.eks vite at 3 x 7 = 21)  
Du kan bruke: 
ark i leksepermen 
https://www.gangetabellen.net/ 
 

Det blir en liten test for deg selv i 7-gangen      Vi retter sammen etter 

testen slik at du vet hva du skal øve på videre.  

TORSDAG: 
 
 

Norsk: Kaleido Lese og språkbok: Les s. 152 og 153 en gang og gjør 
oppgave 1 og 5 på side 153. 
Skriv svarene inn i norsk skrivebok. 
 

Matematikk:  
Jobb 20 minutter med Multi-smart-øving 
 https://www.skolestudio.no/ 
  

      Ukelekser:  

 

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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