
4. trinn - Ukeplan uke 20  

 

  

 

Læringsmål: 

Norsk/samfunnsfag: Jeg kan fortelle muntlig og skriftlig 

hvorfor vi feirer 17. mai 

Matte: Jeg vet at en brøk består av 

teller, brøkstrek og nevner.   

Engelsk: Jeg kan bruke adjektiver på engelsk til å beskrive 

ting og sammenligne ting.  

Sosialt mål:  

Jeg kan følge regler og rutiner for smittevern på skolen og 

hjemme. 

 Lekser: 

N
o

rs
k:

 

Leselekse i Salto lesebok, sol: s. 120 og 121. Ark i leksepermen, les og forstå: «17. mai-dessert» med oppgaver. 

Måne, les og forstå: «17. mai-dessert», tekst med oppgaver. 

Valgfritt: Kontakt en som opplevde maidagene 1945 (en i familien, en bekjent). Hvordan var feiringen av 8. og 17. 

mai? Fortell på skolen det du fikk vite. 
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Ukelekse: Ark i leksepermen.  

 

 

D
iv

. f
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Engelsk Ukelekse:  

1. Skriv ferdig svarene dine på «the teacher’s questions» på s. 81 i tekstboken. Skriv svarene dine i din lilla skrivebok. Skriv i hele 

setninger. For eksempel: “The kangaroo is faster than the rabbit.”  

2. Workbook s. 70 – “The zookeeper’s house – where are the animals?”  



 

(Se under!) 

 

 

 

 

Ukeoversikt 

Økt Mandag 11.05 Tirsdag 12.05 Onsdag 13.05 Torsdag 14.05 Fredag 15.05 

1. økt 
 

Engelsk 
 Nattergal og 

sjøstjerne 

Uteskole 
 Gul, blå og løve  

 

 

 

 

  

 

Matematikk 
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 

Matematikk/Musikk 
 Nattergal og sjøstjerne 

Uteskole 
 Gul, blå og løve 

 

 

 

 

 

 

Friminutt  
 

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

2. økt  
 

Norsk/Engelsk 
 Nattergal og 

sjøstjerne e 

 

Uteskole 
 Gul, blå og løve 

 

 

 

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 

Norsk/Engelsk 
 Nattergal og sjøstjerne 

 

Uteskole 
 Gul, blå og løve   

10.30 -
11.00 

Spisepause  
Alle 

 

 

 

 

Spisepause 
 Alle 

 

Spisepause 
 Alle 

 

Spisepause 
 Alle 

 

Spisepause 
 Alle 

 

3. økt  

Norsk/Engelsk 
Gul, blå og løve  

 

Uteskole 
 Nattergal og 

sjøstjerne  

Matematikk 
 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 

Matematikk/Musikk 
 Gul, blå og løve  

Uteskole 
 Nattergal og sjøstjerne 

 

 

 

Friminutt 
 Nattergal og 

sjøstjerne 

Friminutt 
Gul, blå og løve 

 

Friminutt 
Nattergal og sjøstjerne 

 

Friminutt 
Gul, blå og løve 

Friminutt 
 Nattergal og sjøstjerne 

 
Norsk 

 Gul, blå og løve  

 

Uteskole 
 Nattergal og 

sjøstjerne 

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 

Norsk/Engelsk 
 Gul, blå og løve  

 

Uteskole 
 Nattergal og sjøstjerne   



Beskjeder:  

• Denne uka er 5., 6. og 7. trinn tilbake på skolen. Det betyr at 4. trinn flytter tilbake til sitt landskap, 

men vi er organisert i fem grupper som tidligere. Vi skal fortsatt være mye ute, og deler trinnet slik at 

to grupper er ute og tre inne før lunsj; tre er ute og to inne etter lunsj. Vi har laget to provisoriske 

klasserom, så alle fem grupper har hvert sitt. 

Ellers er vi imponert over hvor lett elevene har tilpasset seg både nye grupper, nye rom, nye 

uteområder, nye undervisningsmetoder og nye voksne! 4. trinn – en flott gjeng! 

• Vi begynner så smått å snakke om trafikk og sykling. I løpet av nærmeste uker tar vi en tur i nabolaget 

– sjekk at sykkelen er i orden! 

• Vi ønsker alle en god 17. mai! 

 

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 
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