
UKEBREV FOR 4.TRINN UKE 36, 26.08 - 30.08  

 
  

  

  
  
  
 
 

  

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08:30 – 9:45 Morgenstund 

  
Matematikk/ 
Norsk                     
  
  

  
AKTIVITETSDAG 

Morgenstund 
  
3-deling 
Kroppsøving: Bjørn 
Tema: Gaupe 
Norsk: Ulv 

Morgenstund 
  

UTESKOLE 

Morgenstund 
  
Stasjoner 
(diverse fag + tema) 

09:45 –10:00  Pause    Pause  Pause  Pause 

10:00 - 11:00 Norsk/  
Matematikk 

  Kroppsøving: Gaupe  
Tema: Ulv 
Norsk: Bjørn 

Ta med matpakke, litt kjeks, 
drikke og egnede klær. 

Stasjoner 
(diverse fag + tema) 

11:00 –11:45 Mat og storefri   Mat og storefri Mat og storefri  Mat og storefri 

11:45 - 12:45 Tema   Kroppsøving: Ulv 
Tema: Bjørn 
Norsk: Gaupe 

Vi er ute hele dagen. Vi oppsummerer uka :)  

12:45 –13:00 Pause Pause Pause  Pause  Pause 

13:00 - 14:00 
  
  

Tema   
  
  

Blimedans og tema     

  Slutt kl. 14.00 Slutt kl. 13.00 Slutt kl. 14:00 Slutt kl. 13.30 Slutt kl. 12:45 



       LEKSER: 
  PALS og SMART NORSK MATTE 

Til tirsdag   Leselekse: Veiledet tekst (Se eget ark) og ark med sj-ord 
  
Stavskriftboka: To sider 

  

Til onsdag   Leselekse: Veiledet tekst (Se eget ark) og ark med sj-ord 
  

Matte 
S. 5 i Multi 4a 

Til torsdag   Leselekse: Veiledet tekst (Se eget ark) og ark med sj-ord 
Akka Bakka: To sider videre 

  
  

Til fredag   Leselekse: Veiledet tekst (Se eget ark) og ark med sj-ord Matte 
S. 6 i Multi 4a 

Ukelekse:   Sette bind på bøkene dine Sette bind på bøkene dine 

  
  
  
  
  
       MÅL:     

NORSK Jeg kan lese ord med sj- lyd raskt. 
Jeg kan lese en tekst og svare på spørsmål som har med 
teksten å gjøre 

  

MATEMATIKK Jeg kan fortelle hva et koordinatsystem er   

  

PALS/SMART 
RESPEKT i undervisningsrommet:  
Jeg rekker opp handa. 
Jeg holder hender og føtter for meg selv. 

  

SFO Lekebasene:  
Bruke innestemme. 
Holde orden på 
garderobeplassen. 

  

  

 



INFORMASJON/BESKJEDER 

• Denne uka har vi øvd på å jobbe i stasjoner. Vi ser at ved bruk av stasjonsarbeid blir elevene mer aktive. Forutsigbarhet med tanke på hvilke aktiviteter de 
skal igjennom og sirkulering i forhold til bruk av ulike innlæringsmetoder (data, spill, problemløsing m.m.), gjør at elevene sjelden blir lei og heller blir 
motiverte for nye oppgaver.  
Vi bruker metoden veiledet lesing på en stasjon i forbindelse med leseopplæringen . 

• Fjerde trinn er påmeldt en konkurranse som heter BEINTØFT. Beintøft er Norges største gå-til-skolen aksjon og  varer fra 2. – 29. september og er en 
konkurranse for alle barneskoleelever.  
Målet med Beintøft er at flest mulig skal velge en bærekraftig måte å komme seg til og fra skolen på. Dette innebærer for eksempel å gå, sykle eller 
reise kollektivt til skolen. Dette er bra for luftkvalitet, trafikksikkerhet, helse og miljø. Den tøffeste klassen vinner 30000 kroner!! Dere kan lese mer om 
aksjonen på beintøft.no 

• På tirsdag er det aktivitetsdag. Elevene på fjerde trinn skal være på skolens område og ha ulike aktiviteter.  

Aktivitetsdagen starter klokka 10.00. Vi har vanlig skole den første timen. 

  
  
  

• Skooler - hvis dere ikke får logget dere inn, gå via www.faerder.kommune.no 

  

Skolens hjemmeside: 
www.vestskogenskole.no 
Vilde (4A) e-post:  
vilde.fjellhaug@faerder.kommune.no  
Nina C. (4B) e-post:  
nina.constance.elgaaen@faerder.kommune.no 
Markus (4C) e-post:  
markus.stoen.heien@faerder.kommune.no   
Anita e-post:  
anita.roisland-skotte@faerder.kommune.no 

Tlf Nøtterøyskolene / sentralbord: 40 91 15 00  
Tlf SFO: 99 56 70 35  
Tlf Kontormobil for 4.trinn (etter kl.14.00): 40 90 68 26. 
Send gjerne en skole-sms, og be kontaktlærer ringe så fort 
det lar seg gjøre.  

  
Skole-sms:  
SKOLE: Send 4(melding) til 59 44 42 06  
SFO: Send SFO (melding) til 59 44 42 06  
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