
Ukeplan for 4. trinn uke 39 2019 

 

Norsk Ord med diftong.  

Matematikk Mer enn 1000, mindre enn 0. Regning med store tall. Regning med negative tall. 
 

Engelsk  

Natur/ Samf.fag/ KRLE Lære om omsorgsfull framferd i naturen. 
Lære å samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis. 

Kroppsøving Lære å samhandle med andre i ulike aktiviteter, leke og være med i aktiviteter i varierte 

miljø. 

Mat og helse Lære å lage grønnsakssuppe. 

Kunst og håndverk Lære å bruke enkle, hensiktsmessige håndverktøy i arbeid med treverk. 

SmART Vi har fokus på disse karakteregenskapene: Mot og tålmodighet  

                 
 
Mot: Når vi tør å gjøre noe som er bra (eller har lyst til), enda vi synes det er skummelt 

Tålmodighet: Det trenger vi når vi må vente på noe 

 

Lekser:  

Lekser til tirsdag: Lekser til onsdag: Lekser til torsdag: Lekser til fredag: 

Norsk:  
Leselekse: Kaleido s.37-40.  
 

Matematikk: 
Gjør side 41-42 

 
 
Husk pennal i sekken 

 

- Matpakke 

- Drikkeflaske, + varm 

drikke hvis ønskelig 

- Sitteunderlag  

- Ekstra genser og sokker 

(klær etter vær) 

 

 

- Matpakke  

- Drikkeflaske, + varm 

drikke hvis ønskelig  

- Kopp og skje 

- Bålmat  

- Sitteunderlag  

- Ekstra genser og sokker 

(klær etter vær) 

 

 

- Matpakke  

- Drikkeflaske, + varm 

drikke hvis ønskelig  

- Kopp og skje 

- Bålmat  

- Sitteunderlag  

- Ekstra genser og sokker 

(klær etter vær) 

 

 

Ukas ord: 

 

 

  

 

Ukas ord: forklar hva ordene betyr. Ukas engelske ord og uttrykk: forklar hva ordene betyr. 

   



 

Informasjon:  

 

• Kosetime: Tirsdag skal vi ha Kosetime i siste økt. Alle elevene tar med noe å spise til et felles bord. De kan ta med: 
kjeks/ kake/ popcorn/ snacks/ frukt eller lignende. Godteri taes ikke med. 

 
• Høstdager: Se eget skriv under «Nytt fra 4. trinn» på hjemmesiden. 

 

• Etter høstferien vil ukeplanen kun legges ut i Skooler. Frem til uke 41 vil ukeplanen legges ut både i Skooler og på 
hjemmesiden som vanlig. Informasjon om Skooler finner dere 

her:https://www.faerder.kommune.no/tjenester/barnehage-skole-og-familie/skole/ikt-i-farderskolene/skooler/. Det er 
viktig at man gjør seg kjent siden/appen. 

 
• Velkommen til Foreldremøte torsdag 26. september kl 18-20 i klasserommet. Vi håper på godt oppmøte.  

 
• Husk innesko og pennal i sekken. 

 

Timeplan: 

Tid: Mandag Tirsdag Onsdag 

 

Torsdag 

 

Fredag 

08.30-10.00 Samling 

Norsk/Matte 

 

 

9.00 

Høstsamling i 

gymsalen 

 

Høstdager 

Elevene ta buss kl 

9.30 til Øhra og 

går tilbake til 

skolen. 

 
Husk:  

Matpakke, 

drikkeflaske, varm 

drikke hvis 

ønskelig, 

   

Sitteunderlag, 

ekstra genser og 

sokker (klær etter 

vær)  

 
13.15 

 Tema 

Slutt 14.15 

 

Høstdager 

Øya/ skolegården 

 

Husk:   

Matpakke/ bålmat, 

drikkeflaske, varm 

drikke hvis ønskelig.  

Kopp og skje   

Sitteunderlag, ekstra 

genser og sokker 

(klær etter vær)  

 

 

Høstdager 

Øya/ skolegården 

 

Husk:   

Matpakke/ bålmat 

drikkeflaske, varm 

drikke hvis ønskelig.  

Kopp og skje  

Sitteunderlag, ekstra 

genser og sokker 

(klær etter vær)  

 

 

 

10.00-10.15 Friminutt Friminutt 

10.15- 11.15 K&H/Matte  Matte / K&H 

 

11.15-11.35 Mat 

 

Mat 

11.35-12.00 Friminutt Friminutt 

12.00-13.00 Svømming 

Husk badetøy, 

såpe og 

håndkle 

Kosetime 

 

 

Slutt kl. 12.50 

13.00-13.15   Friminutt 

13.15-14.15 Velkommen til 

foreldremøte kl  

18-20 i 

klasserommet! 

Oppsummering 

Smart 

Slutt 13.50 

 

Mobilskole-sms: 4 «melding» til 59444203 

 

Mail: Johanne.Andersen.Stensvold2@faerder.kommune.no  Mail: trude.tangen.gustavsen@faerder.kommune.no 

 

 
 
 
 
 

God høstferie ! 
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