
4. trinn – Ukeplan uke 23, 2.-5. juni 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Læringsmål: 

Norsk: Jeg kan lese en tekst, og vise at jeg forstår den ved å svare på 

spørsmål til teksten. Jeg kan forklare begrepene påstand og argumentasjon.  

Matte: Jeg lærer om brøk med samme verdi. 

Engelsk: Jeg kan lese og forstå en tekst på engelsk.  

Sosialt mål: Jeg tar hensyn til andre i trafikken.  

 

 

 Lekser: 

N
o

rs
k  Leselekse: Ark med tekst og spørsmål til. Husk å svare på alle spørsmålene med hele setninger.  

M
at

e
m

at
ik

k Ukelekse: Ark i leksepermen.  

D
iv

. f
ag

 Engelsk:  

Må: Les teksten «It’s Hard to Be an Elephant» på s. 88 i tekstboken. I skriveboken din svarer du på spørsmålene på s. 88: «Before Reading» og «After Reading».  

Kan: Les faktateksten «Facts about Elephants» på s. 89. I skriveboken din svarer du på spørsmålene: «After Reading». NB! Skriv i hele setninger!  

 



Beskjeder: 

- Tirsdag 2. juni er vi tilbake i vanlige klasser. Hele trinnet går til Munkholmen. Husk å ta med klær etter vær.  

- Torsdag 3. juni: Vi begynner sykkelopplæring, husk hjelm!  

- Vi er fortsatt så heldige å ha med oss Yngvar og Matthew på trinnet! 

-Har dere noen biblioteksbøker liggende hjemme, er det fint om disse blir tatt med tilbake på skolen så raskt som mulig. 

-Nå er det tid for bibliotekets «Sommerles» igjen. Dette er en motiverende og fin måte å opprettholde lesingen gjennom hele sommeren. Vi oppfordrer alle til å delta! Gå inn på 

https://sommerles.no/! Eget skriv blir sendt med hjem og lagt ut på skolens hjemmeside.  

-Viktig informasjon fra FAU: Det er nå tid for å velge ny representant i klassen til foreldrerådets arbeidsutvalg – FAU. Dette er foreldrestemmen overfor skolen. Ta kontakt med 

dagens FAU-representant, og meld din interesse. Les mer om FAU her: https://www.faerder.kommune.no/teie-skole/rad-og-utvalg/fau-foreldrenes-arbeidsutvalg/ .  

 

Ukeoversikt uke 23 

Økt Mandag 1.6. Tirsdag 2.6. Onsdag 3.6. Torsdag 4.6. Fredag 7.6. 

1. økt 
08.30-10.00 

 

 

 

 

  

2. pinsedag 

 

Tur til Munkholmen 

for hele trinnet.  

Fint om du har 

mulighet til å ta med 

deg et sitteunderlag.  

Husk godt med mat 

og drikke, man blir litt 

ekstra sulten på tur.  

Klær etter vær. 

Gjerne en ekstra 

genser i sekken.  

Norsk  

Leseforståelse 

Fokus på sykling. 

Ha med en sykkel som er i 

orden, og hjelm.  

Engelsk 

Leseforståelse 

 

 

 

 

 

 

Friminutt  
10.00-10.15  

Alle Alle Alle 

2. økt  
10.15-11.00 

 

Engelsk  

Leseforståelse  

Sykkelregler/sykkelrunde Matte 

Repetisjon av ulike regnearter  

Spisepause 
11.00-11.30 

Spisepause 
 Alle  

Spisepause 
 Alle 

 

Spisepause 
 Alle  

Friminutt 
11.30-12.00 

Friminutt  

Alle 

Friminutt  

Alle 

Friminutt  

Alle 

3. økt 
12.00-13.00 

Matte 

Brøk  

Trafikkregler/sykkelrunde 

  

Norsk 

Leseforståelse  

https://sommerles.no/
https://www.faerder.kommune.no/teie-skole/rad-og-utvalg/fau-foreldrenes-arbeidsutvalg/


 

Kontaktinformasjon: 

Mail: 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  

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. 
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