
4. trinn – Ukeplan uke 18  

 

 

 

 

Læringsmål: 
Norsk: Jeg kjenner til ordklassene substantiv, verb og adjektiv og kan 
plassere ord i rett ordklasse 
Matte: Jeg kan 1-5 gangen.  
Engelsk: Jeg kan navnet på flere «zoo animals» og kan spørre om veien fra et 
sted til et annet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Jeg kan følge regler og rutiner for smittevern på skolen og hjemme.  
Jeg kan navnet på alle i min kohort (gruppe).  

 Ukelekser:  

 

Norsk 
Leselekse i Salto lesebok: Måne leser side 61. Her er det en del ordspill; alle er kanskje ikke like lette å forstå. sol side 62-63. Lesetips: Mandag leses hele leksa. 
Tirsdag-onsdag: Velg ett nytt avsnitt hver dag (8-10 linjer) og les dette 3-4 ganger, eller helt til du leser med flyt, dvs. uten nøling og stopp.  
 
Lag minst fem setninger fra tegningen på side 60 og 61, der du får med både substantiv, verb og adjektiv. Eksempel: Mannen skjærer den røde, saftige melonen. 
 
Matte: Sjekk at du kan 1-5 gangen godt. Øv gjerne på gangetabellen her. 
 
                                                                    

Matte: Sjekk at du kan 1-5 gangen godt. Øv gjerne på gangetabellen her. 

Engelsk: Øv på dyrenavn i dyreparken og på å spørre om veien til dyra. 

https://skole.salaby.no/3-4/matematikk/ganging/laer-deg-gangetabellen
https://skole.salaby.no/3-4/matematikk/ganging/laer-deg-gangetabellen


  

Ukeoversikt 

Økt Mandag 27.04 Tirsdag 28.04 Onsdag 29.04 Torsdag 30.04 Fredag 01.05 

1. økt 
 

Bli kjent  

Oppstart og smitterutiner.  

 

 

 

  

 

Engelsk 
Nattergal og sjøstjerne 

 

Uteskole 
Gul, blå og løve 

Matematikk 
 Gul, blå og løve 

 

Uteskole 
Nattergal og sjøstjerne 

Norsk 
 Nattergal og sjøstjerne 

Uteskole 
 Gul, blå og løve 

 

 

 

 

FRI  Friminutt  
 

Alle  Nattergal og sjøstjerne Gul, blå og løve Nattergal og sjøstjerne 

2. økt  
 

Norsk  

 

 

 

Norsk 
 Nattergal og sjøstjerne 

Uteskole 
 Gul, blå og løve 

Norsk/musikk 
 Gul, blå og løve 

 

Uteskole 
 Nattergal og sjøstjerne 

Matematikk 
 Nattergal og sjøstjerne 

 

Uteskole 
 Gul, blå og løve 

10.30-11.00 

Spisepause  

 

 

 

 

Spisepause Spisepause Spisepause 

3. økt  

Uteskole  

Ulike leker og aktiviteter.  

 

Engelsk 
 Gul, blå og løve 

 

Uteskole 
 Nattergal og sjøstjerne 

Matematikk 
 Nattergal og sjøstjerne 

Uteskole 
 Gul, blå og løve 

Norsk 
 Gul, blå og løve 

Uteskole 
 Nattergal og sjøstjerne 

Friminutt 
Gul, blå og løve 

 

Friminutt 
Nattergal og sjøstjerne 

 

Friminutt 
Gul, blå og løve 



 
Beskjeder:  
-Vi gleder oss masse til å se elevene igjen! 
-Minner om at alle må ha med seg innesko og klær etter vær – hver eneste dag, i sekken, da dette ikke kan legges igjen på skolen.  
-Vi ønsker at dere fortsatte sender oss skole-SMS dersom deres barn er sykt, eller sender en mail eller ringer oss lærere om det skulle være noe annet.  
 
Kontaktinformasjon:  

Renate: renate.jeanett.vaczulik@faerder.kommune.no  

Hege: hege.fagereng@faerder.kommune.no  

Ivar: ivar.elgaaen@faerder.kommune.no 

Mette: mette.evensen@faerder.kommune.no  

Henriette: henriette.eriksen@faerder.kommune.no  

Yngvar: Yngvar.Myrvold@faerder.kommune.no  

Matthew: Matthew.Mcgee@faerder.kommune.no  

 

Skole-sms: Send [trinn] [tekst] til 594 44 200. Eks: "4 Per er syk i dag. Hilsen Lise." Meldingen blir så videresendt alle lærerne på 4. trinn. 

Teamtelefon: 40911512 

 
 

Norsk 
 Gul, blå og løve 

 

Uteskole 
 Nattergal og sjøstjerne 

 

Norsk/Musikk 
 Nattergal og sjøstjerne 

 

Uteskole 
 Gul, blå og løve 

 

Matematikk 
 Gul, blå og løve 

 

Uteskole 
 Nattergal og sjøstjerne 

 

mailto:renate.jeanett.vaczulik@faerder.kommune.no
mailto:hege.fagereng@faerder.kommune.no
mailto:ivar.elgaaen@faerder.kommune.no
mailto:mette.evensen@faerder.kommune.no
mailto:henriette.eriksen@faerder.kommune.no
mailto:Yngvar.Myrvold@faerder.kommune.no
mailto:Matthew.Mcgee@faerder.kommune.no

