
God morgen alle fine 4.klassinger!  

Nå er det ikke mange dagene til vi sees på skolen, det blir spennende. Vi jobber denne uken med å planlegge den nye skolehverdagen ut ifra de retningslinjene 

vi har fått. Dere kommer til å få mer informasjon etter hvert når ting faller på plass. 

Hvis det er noen som trenger ny skrivebok så er det bare å gi beskjed. Gry har et lite lager og kan kjøre rundt å levere i postkassene       

Vi blir veldig glade for bilder av ting dere gjør, det er gøy for oss å følge med på alt det fine dere holder på med. 

Fag: Tema og mål: Hva som skal gjøres: 

Matte: 

 

Tema: MSØ (Multi smart-øving) 
og Multi nettoppgaver 
Mål: 

- Jeg kan jobbe 
selvstendig på Multi 
smart øving. 

- Jeg kan ljobbe med 
multiplikasjon, omkrets 
og areal på internett.  

- Jeg kan spørre om hjelp 
hvis det er noe jeg ikke 
forstår. 

 

1. Multi smart øving i 30 minutter. 
 
Mange jobber bra med Multi smart-øving. Jeg ser at noen fortsatt strever litt med noen enkelttemaer, disse åpner 
jeg igjen, derfor vil noen oppleve å få samme oppgaver igjen, som de har hatt tidligere.  
 

2. Multi nettoppgaver: google Multi nettoppgaver 4b → klikk på den første linken som kommer opp → velg 
kapittel 7 eller 8, og jobb med valgfrie oppgaver innenfor de to kapitlene i minst 15 minutter. 

Oppgaver dersom du blir tidlig ferdig med arbeidsplanen: 

 



Norsk: 

 

Tema:  
Mål:  

- Jeg kan lese selvstendig 

- Jeg vet hva substantiv er 
 
 

1. Les 20 min i en valgfri bok hjemme. Husk å registrere det du leser 
på lesekonkurransen til norlijunior. 

2. Gå inn på salaby.no  -> Salaby skole -> byparken -> norsk -> 
ordklasser -> substantiv. Når du har kommet inn på substantiv 
gjør du de fire oppgavene som ligger der: 

1. lær om substantiv  
2. egennavn eller fellesnavn 
3. finn substantiv 
4. 3 på rad 

 
 

Oppgaver dersom du blir tidlig ferdig med arbeidsplanen: 
 
Gjør to sider i «jeg er ferdig» heftet ditt. 

Engelsk:  

 

Tema: At the Zoo 
Mål: 

- Jeg vet noe om hva som 
finnes i en dyrepark. 

- Jeg kan de engelske 
ordene for noen dyr som 
finnes i dyreparker. 

- Jeg kan samarbeide med 
læringspartner. 

Vi sniker oss i gang med siste kapittel i Quest som handler om dyr og dyreparker! Vi skal jobbe mer med dette 
kapittelet når vi kommer tilbake til skolen.  
 

1. Se på kapittelbildet på side 78 og 79. (Ligger også under 
denne arbeidsplanen). Forklar med egne ord hva du ser, 

skriv i engelsk skrivebok, gjerne på engelsk       
2. Se denne videoen: 

https://www.youtube.com/watch?v=oV_idfKcCdQ 

3. Lær deg disse glosene: 
LION = løve 
ZOO = dyrepark 
CAMEL = kamel 
BEETLE = bille 
TICKET OFFICE = billettluke  
RHINO = nesehorn 
HIPPO = flodhest 
DANGEROUS = farlig 
TRUNK = snabel 
ANIMALS = dyr 

Du kan samarbeide med læringspartneren din og sjekke hverandre i glosene når dere har øvd litt! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oV_idfKcCdQ


Dybdelæring: 
 

Tema: Bærekraftig utvikling – 
sosiale forhold 
Mål: 

- Jeg vet hva «barnets 
beste» betyr. 

- Jeg kan beskrive en 
gang jeg fikk «nei» 
av mamma og 
pappa til noe jeg 
virkelig ville. 
 

BARNETS BESTE 

Barnets beste handler om at voksne skal gjøre det som er best for barn. Noen ganger har du sikkert opplevd 

hjemme å ikke få viljen din – å ikke få gjøre akkurat som du vil. Hvorfor sier ofte foreldre nei? Hvorfor får ikke barn 

lov til å gjøre akkurat som de selv vil? 

1. Se denne linken – les teksten og se videoen. 

https://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-3/ 

2. Tenk tilbake til en gang du fikk «nei» av foreldrene dine, et nei til noe du virkelig hadde lyst til, noe du ville 

gjøre. 

3. Forklar med egne ord hva det var du var uenig med foreldrene dine i, og hvorfor du tror foreldrene dine sa 

nei til akkurat det du ville. 

4. Hvorfor er det en lov om at man skal gjøre det som er best for barn? Hvorfor kan ikke barn få bestemme 

selv tror du? Forklar. 

Svarene dine skal du skrive i norsk skrivebok. 

Fysisk aktivitet ❑ Stå på ett bein i 2 minutter 
❑ Hopp 180 grader rundt uten å miste balansen 
❑ Stå planken i 1 minutt 
❑ Ta 10 situps 
❑ Ta 10 pushups 
❑ Hopp opp og ned i 1 minutt 
❑ Sitt i 90 grader inntil en vegg så lenge du klarer 

 

 

https://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-3/


 


