
Arbeidsplan for 4. trinn uke 36-37 
4. september – 15. september 2017 

uKEPLAN
Klokka Økt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
8.50-
9.20 

1 
 

Samling Samling Samling Samling Samling 

9.20-
9.50 

2 Lesekvart/Røris Lesekvart/Røris Lesekvart/Røris Lesekvart/Røris Lesekvart/Røris 

9.50- 
10.20 

3 Norsk Engelsk 
(⅟2 gruppe)  

Nat/samf 
(⅟2 gruppe) 

Matematikk Engelsk 
(⅟2 gruppe)  

Norsk 
(⅟2 gruppe) 

Norsk 

10.20- 
10.50 

4 

10.50-
11.40 

   Mat / friminutt   

11.40-
12.10 

5 UTESKOLE 
 

Matematikk  RLE 
Olweus (Partallsuker) 

Matematikk Olweus (Partallsuker) 
Matematikk 

12.10-
12.40 

6 

12.40-
13.15 

7  
God helg 

13.15-
13.30 

  Friminutt Friminutt 

13.30- 
14.00 

8 Svøm Gym Kunst og 

håndverk 

Kunst og håndverk 

14.00- 
14.30 

9 

Slutt  14.30 12.45 14.30 14.30 12.45 

LÆRINGSMÅL  
 Jeg: 

Norsk  kan lese tekster av ulike typer tekster med sammenheng og forståelse 

 kan variere ordvalg og setningsbygning i egen skriving 

 kan beskrive ordklasser og deres funksjon 

 kan gjenkjenne og bruke språklige virkemidler som gjentakelse, kontrast og 

enkle språklige bilder 

 kan samtale om (…) dikt (…) 

Matematikk  utvikle, bruke og samtale om ulike regnemetoder for addisjon og subtraksjon 

av flersifrede tall både i hodet og på papiret 

Engelsk  kan forstå og bruke engelske ord, uttrykk og setningsmønstre knyttet til egne 

behov og følelser, dagligliv, fritid og interesser 

 kan lese, forstå og skrive engelske ord og uttrykk knyttet til egne behov og 

følelser, dagligliv, fritid og interesser 

 kan forstå hovedinnholdet i enkle tekster om kjente emner 

Sosialt  snakke om kroppsspråk 

Lekser 

LESING Les Gjør 
Les leseleksa di i minst 15 minutter 
hver dag. Boka ligger i lesemappa 

Skriv på lesekortet som ligger i lesemappa 
hver dag. 

Les en side i Tuba Luba hver dag 
 

- Øv på å lese teksten helt til du kan lese 
den med sammenheng og flyt. Les teksten 
høyt for en voksen. 
- Skriv øveordene tre ganger. 
- Svar på spørsmålene/oppgavene. Skriv 
fullstendige setninger. Husk å begynne 



setningene med stor bokstav og avslutte 
med punktum. Nummerer øveordene og 
oppgavene. 
 Skriv på lesekortet hvilken side du har 
arbeidet med. 

MATEMATIKK 
 

VELG minst èn av rutene 

merket blå, rød eller grønn 

→ du kan velge èn eller to 

ruter i tillegg, hvis du vil) 

 Matemagisk 4A (Kap.1):  
Gjør oppgave 15,16,17,18,19,20 + røde oppgaver side 
33,34,35 

Nettoppgaver 

(hvis du vil) 

 Matemagisk 4A (Kap.1):  
Gjør oppgave 15,16,17,18,19,20 + gule oppgaver side 
33,34,35 

www.grunntall.no  → 
Grunntall 4A og 4B → 
Velg tema der du 
trenger mer øving 
 

 Matemagisk 4A (Kap.1):  
Gjør oppgave 15,16,17,18,19,20 + blå oppgaver side 
33,34,35 

 

ENGELSK 
 
VELG minst èn av rutene 

merket blå, rød eller grønn 

→ du kan velge èn eller to 

ruter i tillegg, hvis du vil) 

 

Fint om du får litt lesestøtte 

av en voksen når du øver. Vi 

øver på skolen også  

 

Under Reading, Doing og 

Words of the week står det 

kriterier for hva du bør kunne 

og gjøre når du jobber med 

engelsk. 

Reading (Quest textbook 4) Doing Words of the week 

 Quest textbook 4: 
Les side 8-9 

I år starter vi med å skrive Words of 
the week, både ord og uttrykk, i 
glosebok. Alle elevene får hver sin 
glosebok, og denne skal som en god 
vane ligge fremst i permen på Quest 
textbook 4. Nå første gangen skriver 
vi Words of the week sammen på 
skolen for å bli kjent med hvordan 
det gjøres.  

ord uttrykk 

Wake up call 

woke up 

checked 

text message 

unknown 

whole 

vekking 

våknet 

sjekket 

tekstmelding 

ukjent 

hele 

Today  
(i dag) 
 

 
Tomorrow 
(I morgen) 
 

 
Yesterday 
(I går) 
 

 
going to 
(skal) 

 Quest textbook 4: 
Les side 10 

 Quest textbook 4: 
Les side 10-11 

Når du øver hjemme, skal du: 
- kunne lese ordene/teksten høyt 
- kjenne igjen ordene og vite hva det  

er på norsk 
- øve litt hver dag 

 

Du skal: 
- skrive ordene i Words of the 

week (både ord og uttrykk) riktig 
i gloseboka 

- skrive så pent du kan 
- ha god orden i gloseboka 

Du skal: 
- kunne kjenne igjen ordene/uttrykkene 
- ha god uttale  
- vite hva ordene betyr 

Lekser i engelsk, Reading og Words of the week (glosebok), sjekkes siste fredag i hver planperiode. 
Denne gang blir det leksesjekk fredag 15. september. 

 

informasjon 
Visma-sms 
Fra og med denne uken starter vi å bruke Visma-sms. Vi ber om at alle foreldrene lagrer de tre forskjellige 

nummerene våre i kontaktlista på telefonen sin.  

Ved fravær pga sykdom, sendes det en sms til kontaktlæreren sitt Visma-smsnummer før skolestart kl. 8.50. 

Meldinger sjekkes før skolestart og i utetida klokken 11.00.   

Om dere ønsker å be elevene fri fra skolen, gjør dere dette ved å sende en sms til kontaktlæreren sitt Visma-

smsnummer i forkant av fraværet. Vi ber om at det ikke sendes meldinger etter kl. 20 om kvelden.  

 

Anna: 19123 04194 0028 
Gro: 19123 04194 0001 
Marianne: 19123 04194 0034 
 
Permisjoner  

Kontaktlærer kan gi fri inntil 5 skoledager. For fravær som er mer enn 5 skoledager, må dette søkes om til 

rektor, via skolens hjemmeside. 

 
Svømming, kroppsøving og k&h 

Onsdager følger vi en tre-ukersrullering i fagene svømming, kroppsøving og k&h. Elevene må ha med seg 

nødvendig utstyr til disse timene (svømming og kroppsøving), og dere må selv følge med hvilket utstyr 

eleven skal ha med seg, hver uke (rulleringsliste er sendt hjem i papirformat i uke 35). Vi kommer ikke til å 

sende sms/ringe til de elevene som har glemt utstyr til svømming/kroppsøving. 

http://www.grunntall.no/


 

Nedenfor er en oversikt over gruppene: 
 

A B C 

Teodor Vera Victoria 

Martine Jorunn Kristine 

Emma Alette Bjørk Liv 

Ida Johanna Varg Johannes 

Mats Jonas Wannisa 

Christina Lars Kristian Laura 

Siril Julie Oda 

Oliver S. Nadja Iselin 

Eira Andreas Jonathan 

Thea Håkon Maria 

Adrian Celina Elin Emilie 

Emma Kornelie Oliver M. Bjørnar 

Maria Elise Leon Lynn Jorun 

Mathias Ola Eda 

Inge Martin Odin Daniel 

Emil Samantha Eirik 

Ask Nilia Arn Inge 

Emma Lukas Tor Alfred 

Leah Amelia Varg Aleksander 

Dina   

  

Uke Svømming Kroppsøving Kunst og håndverk 

35 A B C 

36 B C A 

37 C A B 

38 A B C 

39 B C A 

40 C A B 

41 HØSTFERIE 

42 A B C 

43 B C A 

44 C A B 

45 A B C 

46 B C A 

47 C A B 

48 A B C 

49 B C A 

50 C A B 

51 A B C 

52 JULEFERIE 

1 B C A 

2 C A B 

 
Basseng: Ta med badedrakt/-shorts, håndduk og dusjsåpe. Elever med langt hår, må ha håret i strikk. 
Gym: Ta med joggesko med såle som ikke sverter, t-skjorte, joggebukse/shorts og håndduk. Det blir dusjing 
etter timene. 
 



Tips til gode nettsteder: 
Flere fag:         https://www.moava.org 
Matematikk:   https://www.matematikk.org  
Matematikk:   http://podium.gyldendal.no/mno1-4  
Matematikk:   http://grunntall.no  
Engelsk:           http://stairs1-4.cappelendamm.no 
 
Her finner dere mange gode nettsider og oppgaver i ulike fag …hvis dere vil 
 

Hilsen lærerne på 4.trinn  
 

 

 

Kontaktinformasjon  

Søknad om permisjon  

 

skolens hjemmeside 

 

www.minskole.no/botngardskole 

 

Kontaktlærer Anna Ingolfsen Raanes Privat: 950 31 725 

Visma-sms: 19123 04194 0028 

Anna.Ingolfsen@fosenskole.no 

 

Kontaktlærer 

 

 

 

Kontaktlærer 

Gro Altø 

 

 

 

Marianne Jøssund-Valsø 

Privat: 996 07 467 

Visma-sms: 19123 04194 0001 

Gro.Alto@fosenskole.kommune.no 

 

Privat: 957 32 114 

Visma-sms: 19123 04194 0034 

Marianne.Jossund-Valso@fosenskole.no 

 

https://www.moava.org/
https://www.matematikk.org/
http://podium.gyldendal.no/mno1-4
http://grunntall.no/
http://stairs1-4.cappelendamm.no/
http://www.minskole.no/botngardskole
mailto:Anna.Ingolfsen@fosenskole.no
mailto:Gro.Alto@fosenskole.kommune.no

