
                         Ukebrev for 4. trinn, uke 48 

                                                                                  

Hei dere! 

Herlig med bål på uteskole og deilig med litt oppvarming av føttene. Veldig god 

stemning og mye positiv lek av gutter og jenter sammen. Vi steker 

ostesmørbrød og griller pølser, høydepunktet for de fleste. Vi anbefaler 

grillfolie rundt ostesmørbrødene. Vanlig aluminiumsfolie brenner raskt opp og 

maten blir lett svidd. 

Vi ønsker Sonya og Rayan velkommen til oss! 😊  

Vi ønsker gjerne å holde kontakten med Abigail og vi vil gjerne kunne sende 

noen bilder fra skolehverdagen vår til Abigail sin mamma. Dersom noen av 

dere ikke vil at deres barn er med på bildene, så gi oss beskjed. Vi sender bare 

hyggelige bilder og vi sender de til Kate sin mobil. 

Det var en utrolig ivrig gjeng i gymsalen forrige mandag. Vi gleder oss til 

gymsal igjen denne uka. Supert hvis innesko og gymsko kan kombineres. Eller 

så anbefaler vi at gymskoene henger i en pose på knaggen, slik at alle har det 

på plassen på mandager.  

I forrige uke kunne elevene melde seg til å bli trivselsledere på trinnet.  

Trivselslederne skal lede ulike leker i storefri, to ganger i uka frem til jul. Vi 

hadde avstemning i klassen (demokrati i praksis). Trivselsledere for 4.trinn ble 

Jenny, Aurora W.R og Louis.  

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. 

Mange er ivrige med gangetabellen. Vi øver på skolen, men for noen trengs det 

litt ekstra pådriv fra dere foreldre. Mengdetrening og pugg må til, i tillegg til 

forståelse her. De som synes det er vanskelig med en ny tabell hver uke kan øve 

flere uker på samme tabell. Elevene jobber i sitt eget tempo og får en test i den 

tabellen de ønsker på torsdager. Gi Hanne beskjed dersom det er ekstra 

utfordringer med øving på gangetabellen hjemme.  



Det er mye bra jobbing på Multi-smart-øving av mange, men ikke alle jobber den 

tiden som vi setter i lekse. Her er det ikke meningen å komme med pekefinger. 

Men, det er viktig at dere foreldre sjekker leksene hver dag og sender oss 

beskjed dersom leksene ikke er gjort. Dersom lekser ikke gjøres til dagen de er 

satt, må de gjøres senere i uka. Trengs spesialavtaler i forhold lekser, må dette 

avtales med kontaktlærer.  

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30 -
09.30 

Lesing 
No/Matte 
 

Lesing 
No/Matte 
 

K&H/ 
TEMA 
 

Lesing 
TEMA/ 
Matte 

UTESKOLE 

 

09.30-
09.45 

 

Pause Pause Pause Pause  
Vi går til 
Teiebanen og 
bålplassen 
innenfor den 
nederste 
banen. 

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 Arbeids-
program 

 

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 8-gangen.  

• Jeg kan fortelle hvem som har forventinger til meg og hvilke forventninger de 

har.  

• Jeg kan lese og oversette engelskleksa. 

• Jeg kan skrive noen av de engelske spørreordene og jeg kan bruke de i setninger. 

• Jeg vet at noen ord skrives med stum h, for eksempel spørreordene: Hva, Hvem 

osv 

• Jeg vet at noen ord skrives med stum d, for eksempel: strand, gård, god 

• Jeg kan fortelle 3 ting om buddhismen. 

 
 



Gjøres på: LEKSER i uke 48:  

MANDAG Norsk: Kaleido Lese og språkbok: Les s. 154 og 155 minst 2 ganger 
 
Matematikk: Ukelekse denne uka er å lære seg 8-gangen. (Eller en av de 
tabellene du har bestemt deg for å lære.)  
Øv på 8-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 8= 24)  
Du kan bruke: 
ark i leksepermen 
https://www.gangetabellen.net/ 

TIRSDAG  
Matematikk: se ukelekse 
 
Gjør ferdig tankekartet ditt i Mindomo.  
Gå gjennom tankekartet for en voksen og øv deg på å fremføre det for 
klassen. Trykk på lenken og følg instruksjonen.  
https://web.creaza.com/no/login-to-creaza 
Mindomo - åpne verktøy- mitt innhold - forventninger til meg. 

 

ONSDAG 
 

Det blir en liten 
test for deg selv i 
8-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. 

 

Norsk: Kaleido Lese og språkbok: Les s. 162 og 163 minst 2 ganger 
 
Engelsk: Les side 56, 57 kan leses av en voksen og 58 minst 2 ganger. 
Oversett teksten en gang. 
 
Gloser:  
Who – hvem,  why – hvorfor,  where – hvor, what – hva 
 
Engelsk skrivebok: Øv på å skrive glosene og lag en setning til hver. 
 
Matte: se ukelekse 
 

TORSDAG: 
 
Gloseprøven 
blir i morgen 

fredag 
 

Norsk: Kaleido Lese og språkbok: Les s. 164 og 165 
 
 

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

      Ukelekser: Matematikk: Ukelekse denne uka er å lære seg 8-gangen.  
Øv på 8-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 8= 24)  
Du kan bruke: 
ark i leksepermen. Det deles ut 4 nye øveark hver mandag i de nye tabellene.  
https://www.gangetabellen.net/ 

 

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 

https://www.gangetabellen.net/
https://web.creaza.com/no/login-to-creaza
https://www.skolestudio.no/
https://www.gangetabellen.net/
https://skole.salaby.no/
https://kaleido1-4.cappelendamm.no/kaleido/seksjon.html?tid=1763804&sek=1126375
https://kaleido1-4.cappelendamm.no/kaleido/seksjon.html?tid=1763804&sek=1126375
https://relemo.conexus.no/login/index.php
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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