
                     4.trinn uke 18 

 

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) 

Informasjon   Ukas mål 

• Da skal vi endelig tilbake på skolen! :D Vi gleder oss til å se 

dere alle! 

 

• Håper alle har lest brevet fra rektor som ligger på 

hjemmesiden til Oserød skole. 

 

• Som dere ser skal vi bruke mye av tiden ute fremover. Det 

er derfor viktig at elevene har med seg gode klær. Det 

ligger «pakkliste» ute på book creator. Vi har ikke lov til å 

låne ut klær, så det er viktig å sende med elevene godt 

med klære og skift. 

 Garderobene skal være tomme, så elevene må ha med seg 

 klærne fram og tilbake fra skolen.  

 

• Listen over Kohortgruppene ligger ute på bookcreator. 

 

• Det er viktig at alle møter på sin tildelte plass når dere 

kommer på skolen på mandag. Dere kan ikke gå hvor dere 

vil på skoleplassen i denne perioden. Kart over hvor 

elevene skal møte ligger på book creator. 

 

• Ta med dere sykkel hver dag.  

• Ta med dere bøker etter fagdag. Se timeplanen. 

Sosialt mål: Jeg kan følge hygiene-reglene 

La det spire og gro: Jeg følger med på spire-
prosjektet hver dag. 

 

 

Mandag 
Norskdag 

Tirsdag 
Mattedag 

Onsdag 
Engelskdag 

Tordag 
Mattedag 

Fredag 

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

08.30-
09.50 

Inne 
Inne 

(6. trinn) 

 
Ute 

 

Inne 
Matte 

Inne Ute Ute 
Inne 

 1. Mai 

09.50 
11.10 

Ute Ute Ute Ute Ute Ute Ute Ute 

11.10-
11.40 

Matpause Matpause Matpause Matpause 

11.40-
13.00 

Ute Ute Inne Ute Ute Inne 
Inne  

 
Ute 

Lekser 

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Lesing Les tekst som ligger i 
book creator. Og gjør 
oppgavene. 

Les tekst som ligger 
i book creator. Og 
gjør oppgavene. 

Les tekst som ligger 
i book creator. Og 
gjør oppgavene. 

Les tekst som ligger 
i book creator. Og 
gjør oppgavene. 


