
                     4.trinn uke 25 

Informasjon   Ukas mål 

 
Først om fremst ønsker vi å takke alle elever og foresatte for 
et flott og innholdsrikt år. 
Det har vært en annerledes vår, med nye rutiner og andre 
utfordringer. Vi opplever at alle elevene har håndtert dette 
svært godt, og vi har hatt noen supre måneder selv om 
hverdagen har vært annerledes. Kort oppsummert kan vi si at 
i løpet av disse ukene har elevene fått nye og gode 
vennskap, godt samhold og fellesskap på alle gruppene, mye 
fysisk aktivitet, praktiske skoleoppgaver som har blitt løst 
med tett samarbeid, latter og smil hver eneste dag, og ikke 
minst ser vi at elevene har tatt vare på hverandre og hjulpet 
til der det har vært behov.  
Vi håper alle får en avslappende ferie, slik at de er klare for å 

fortsette den gode utviklingen vi har sett denne våren       

 
Litt informasjon: 
 

• Elevene koste seg masse med bading og kurs i 
selvberging denne uka. Noen måtte bade i 
høsttemperatur og andre kunne nyte sommervarmen.  
 

• Det er fortsatt en del gjenglemt tøy på skolen. Det 
som ikke blir hentet, sender vi videre til Fretex. 
 

 

• Viktig at alle tar med skolebøker tilbake til skolen 

innen onsdag. Vi må levere bøkene tilbake        

 

• Det er viktig å opprettholde leseferdighetene i løpet 
av sommeren, da vi merker stor forskjell på de som 
leser i løpet av ferien og de som lar vær. Meld dere 
inn på https://sommerles.no/ for å registrere bøker og 
hente premier på biblioteket.  
 

• Vi får to nye elever til høsten, Leo og Rakel       

Velkommen skal de være       

 
 

• Lærere på høstens 5.trinn:  
Kontaktlærer 5a: Anniken Kirkeberg 
Kontaktlærer 5b: Kristine Havre 
Kontaktlærer 5c: Anette Vetvik 
Ressurslærer på trinnet: Jonas Torp Årset, Heidi Uth, 
i tillegg vil det bli ansatt en ny lærer som skal være 
hos oss. 
 
Riktig god sommer! 
 

Svømming: Jeg hva badevett er og kan 
grunnleggende selvberging.  

Norsk: Jeg kan sangteksten «første dag i 
første klasse» utenat. Teksten ligger i 
bookcreator. Denne skal vi synge for 

fadderbarna første skoledag        

Matte: Jeg vet hva nevner, teller og brøkstrek 
er. Og jeg vet at ½, 2/4, 3/6 og 4/8 er 
likeverdige brøker.   

Naturfag: Jeg vet hva bærekraftig utvikling 
betyr og hvorfor det er viktig å ta vare på 
regnskogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUSK SVØMMETØY 

PÅ MANDAG 

De som lånte skolens 

datamaskin under 

hjemmeskolen må ta 

disse med senest tirsdag. 

https://sommerles.no/


 

 

 

 

Timeplan: 

 

Ved fravær send SkoleSMS tlf. 59 44 42 02. Eks: « 4 Ola er syk i dag. Hilsen Kari.» 

Telefon team 4: 40905630 (ikke sms) 

 

 

 

 

 

 

 

Mandag 
Svømming/sjøvett 

Tirsdag 
Mattedag 

Onsdag 
Engelskdag 

Tordag 
Norsk  

Fredag 
Avslutning 

A T J Ø A T J Ø A T J Ø A T J Ø A T J Ø 

08.30-
09.50 

Ute Inne Ute Inne Inne Ute Inne Ute 
Samling 
Teams 

Samling 
Teams 

09.50 
11.10 

Ute Ute Ute Ute Ute Ute Ute Ute Ute Ute 

11.10-
11.40 

Matpause Matpause Matpause Matpause Matpause Matpause Matpause Matpause Matpause Matpause 

11.40-
13.00 

Inne Ute  Inne Ute Ute Inne Ute  Inne  Ute  Ute  


