
4. trinn ukeplan uke 22- 2019            

 
 
Dybdelæring: Vi har valgt å legge inn en liten periode til med dybdelæring før 
sommeren. Tema for denne perioden er psykisk helse. Vi kickstartet perioden på 
fredag, med filmen «Bare skyer beveger stjernene». Den handler om en 11 år 
gammel jente som mister broren sin i kreft. Som følge av dette blir moren 
deprimert,og vi følger denne jenta gjennom en sommer med en psykisk syk mor.  
 
Svømming: Vi er så heldige at vi har fått en dobbel svømmetime onsdag denne 
uka.Da blir det livredning og lek. Elevene skal ha med seg vest, men det kan ikke 
være vest som blåser seg opp i kontakt med vann. Vi er tilbake på skolen litt senere 
en normalt, ca. 14.30. 
Besøk fra incestsenteret: Forrige uke hadde vi besøk av to barnevernspedagoger 
fra incestsenteret. Infoskriv er sendt med hjem. 
 
Det er skolefri torsdag og fredag denne uka. 
 
Onsdag 12. juni blir det en totimers årsprøve i matematikk. Mer info kommer 
senere. 
 
Kathinka er borte denne uka, så send mail til Susanne hvis det er noe! 
 
Kontaktlærere på trinnet: 
Susanne Varpe Solvang: susanne.varpe.solvang@faerder.kommune.no 
Kathinka Belle: kathinka.okstad.belle@faerder.kommune.no 
Helsesøster, Marianne:  
mariannebjastad.overvall@faerder.kommune.no 
Skolens telefonnummer: 40911500 Mobilskolemelding ved sykdom: Skole SMS til telefon 
59444207: Eks.:"4 Kari er syk i dag. Hilsen Per." 
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Timeplan: 

Kl. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
08.30-09.45 Lesekvart 

Mandagssjekken 
Norsk  

Lesekvart 
Dybdelæring 
 

Lesekvart 
Dybdelæring 

F F 

09.45-10.00 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

10.00-11.00 Matte Matte MATTEPRØVE 
Brøk 

R R 

11.00-11.30 
11.30-12.00 

Spising 
Friminutt 

Spising 
Friminutt 

Spising 
Friminutt 

Spising 
Friminutt 

Spising 
Friminutt 

12.00-13.00 Dybdelæring Engelsk 
(Slutt 12.45) 

Svømming I I 

13.00-13.15 Friminutt   Friminutt Friminutt Friminutt 

13.15-14.00 Dybdelæring   Svømming 😊 😊 

Mål: 

Dybdelæring • Jeg vet om ulike virkemidler i film. 

• Jeg vet hva psykisk helse er. 

• Jeg vet om ulike typer psykiske lidelser, og hvordan det påvirker 
kroppen. 

Engelsk 
 

• Lese og oversette engelsk tekst. 

• Kunne regler for hvordan verb endrer seg etter hvem som gjør 
noe. 

Matematikk 
 

• Jeg har lært det jeg skulle i kap. 10 BRØK (Se målene på de 
forrige ukeplanene.) 

Sosialt mål • Jeg svarer høflig når noen spør meg om noe. 

 

Lekser: 

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Norsk:  
Lese 20 min. i selvvalgt 
bok. 
 
Engelsk: 
Les og oversett s.72 og 73 
sammen med en voksen.  
 
Matematikk: s.88 
 
 

Norsk:  
Lese 20 min. i 
selvvalgt bok. 
 
Husk underskrift 
på 
mandagssjekken! 
 
 
Matematikk: 
Repeter og øv til 
kap.prøve 10 - 
BRØK 
 
Husk vest, 
badetøy, håndkle,  
og såpe til 
svømmingen! 

Leksefri 
 
 
 

Leksefri 
 

 

 

 



 


