
                         Ukebrev for 4. trinn, uke 2 

 

 

 

 

 Hei dere! 

På fredag hadde vi en herlig uteskoledag på Aronsletta. Vi var ute hele dagen. 

Alle var i godt humør og det var fantastisk mye aktivitet med aking og kos ved 

bålet med grilling og oppvarming av kalde fingre. Supert at mange hadde med 

ekstra ved. Det ønsker vi oss denne uka også😊  

Vi starter denne uka opp med en ny tema-periode, som vi har kalt 

 “Aktiv, frisk og glad” 

 Vi vil jobbe med hvordan man kan få en god fysisk og psykisk helse. Vi vil ha 

fokus på mye aktivitet og varierte arbeidsmetoder.  

Vi fortsetter med arbeidet med gangesertifikatet parallelt med andre temaer i 

matematikken. Det står som ukelekse og alle må legge inn litt øving i tillegg til 

de andre leksene.  

Det er fortsatt gymtimer i gymsalen uten skifting, men alle må ha gymsko.  

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30 -
09.30 

Lesing 
No/Matte 
 

Lesing 
Tema 
/Tema 

Musikk  
Tema/ 
No 

Lesing 
Matte/Norsk 

UTESKOLE 

 

09.30-
09.45 

Pause Pause Pause Pause ARON-
SLETTA 

09.45-
11.00 
Spising 

No/Matte 
 

Tema  Musikk  
Tema/  
No 

Matte/Norsk Bålmat, rikelig 
med drikke. 
Gjerne varm 
drikke også. 

11.00-
11.30 

Pause 
 

Pause Pause Pause  



11.30-
12.45 

Engelsk 
 med TEMA 
/  
Gym i 
gymsalen 

Tema 
Arbeids- 
program 
 
 

K&H Tema/  
KRLE 
 

   Tema Husk 
vedkubbe! 

12.45-
13.00 

Pause 
 

Pause Pause  

13.00-
14.00 

 

Engelsk  
med  
TEMA / 
Gym i 
gymsalen 

 K&H Tema/   
KRLE 
 

  

Slutt 
 

14.00 13.00 14.00 13.30 12.45 

 

Mål: 

• Jeg bidrar til at andre elevers dag blir bra, ved at jeg er vennlig og snill. 

• Jeg kan lese av klokkeslett på analog og digital klokke.  

• Jeg kan regne om mellom minutter og sekunder.  

• Jeg kan regne med tid og finne ut hvor lenge noe varer.  

• Jeg kan lese en fagtekst og skrive ned viktige setninger (nøkkelsetninger) 

• Jeg vet at det er viktig å “lese” alt på en side; bilder, tekst til bildene, overskrifter 

og selve teksten. 

• Jeg kan noen engelske ord som handler om følelser og jeg kan skrive en setning 

med hver av disse glosene. 

 
 

Gjøres på: LEKSER i uke 1:  

MANDAG Norsk: Les i Gaia: side 148 og 149 minst 2 ganger. Velg så ut 5 setninger 
du synes er viktige og skriv disse i norsk skrivebok. 
 
Matematikk: Multi s.85 

TIRSDAG Norsk: Les i Gaia: side 150 og 151 minst 2 ganger. Velg så ut 5 setninger 
du synes er viktige og skriv disse i norsk skrivebok. 
 
Matematikk: Multi s.76 

ONSDAG 
 

        Gloser 

Norsk: Les i Gaia: side 152 og 153 minst 2 ganger. 
 
Engelsk: Øv på glosene og øv på å skrive en setning med hver av 
glosene i engelsk skrivebok. 
 
feelings - følelser 
nervous - nervøs 
happy- glad 
sad – lei seg 
 

TORSDAG: 
 
 

Norsk: Les i Gaia: side 154 og 155 minst 2 ganger.  
 
Matematikk: Multi s.79 

      Ukelekser: Jeg øver på gangetabellen.  
 

 



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: 
Øve gangetabellen: https://www.gangetabellen.net/ 
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 smart-øving: https://info.skolestudio.no/  (innlogging med Feide) 
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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