
Arbeidsplan for 4. trinn uke 49-50 
4.desember – 15. desember 2017 

TIMEPLAN 
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 Matematikk  Engelsk 
(⅟2 gruppe) 

Nat/samf 
(⅟2 gruppe) 

Mate-matikk  Kunstløp  Norsk 

10.20- 
10.50 

4 

10.50-
11.40 

   Mat / friminutt   

11.40-
12.10 

5  
A-plan 

 
(Ingen uteskole i 

adventstida.) 

Engelsk 
(⅟2 gruppe) 

Nat/samf 
(⅟2 gruppe) 

Olweus (Partallsuker) 
KRLE 

 

Matematikk Oppsummering og 
læringsmålssjekk 

12.10-
12.40 

6 

12.40-
13.15 

7  
God helg☺ 

13.15-
13.30 

  Friminutt Friminutt 

13.30- 
14.00 

8  
Norsk 

Svøm Gym K&H A-plan 

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 

Matematikk • Bruke den lille multiplikasjonstabellen i hoderegning og oppgaveløsning 

Engelsk • Kan forstå hovedinnholdet i enkle tekster om kjente emner 

• Kan bruke enkle lesestrategier og forstå hovedinnholdet i en skjønnlitterær engelsk 

tekst 

• Kan skrive enkle ord, setninger og korte tekster som beskriver, forteller og spør 

• Kan samtale om høytider, skikker og tradisjoner 

Sosialt • vet hva synlig og skjult mobbing er 

Lekser 

LESING 
 

Les Gjør 
Leselekse i Tuba Luba: 
Les en side i Tuba Luba hver dag. 
Gjør oppgavene nederst på hver side etter å 
ha lest. Jobb i max. 15 minutter med 
oppgavene. 

• Oppgavene til leseteksten skrives i 
skriveboka 

• Skriv på lesekortet hvilken side du har jobbet 
med. 

• Tuba Luba m/skrivebok skal ligge i sekken 
hver dag. 

De som deltar på lesekurs: 
Les leseleksa di i minst 15 minutter hver 
dag. Teksten ligger i lesemappa 

• Husk underskrift av en voksen på lesearket 
hver dag 

MATEMATIKK 
 

VELG minst èn av rutene 

merket blå, rød eller grønn → 

 Matemagisk 4A:   
Uke 49: 6- og 7-gangen 
Uke 50: 8- og 9-gangen 
Ingen skriftlige lekser, men vi forventer at disse gangene 

sitter etter perioden 🙂  

Nettoppgaver 

(hvis du vil☺) 



du kan velge èn eller to ruter i 

tillegg, hvis du vil☺) 
 Matemagisk 4A:  

Uke 49: 6- og 7-gangen 
Uke 50: 8- og 9-gangen 
Ingen skriftlige lekser, men vi forventer at disse gangene 

sitter etter perioden 🙂 

http://regnemester.cdu.no 
 Tid  

 
http://www.matematikk.org/trinn1-
4/gangetesteren/  

 Matemagisk 4A: 
Uke 49: 6- og 7-gangen 
Uke 50: 8- og 9-gangen 
Ingen skriftlige lekser, men vi forventer at disse gangene 

sitter etter perioden 🙂 
 

 

 

 

Informasjon 

Visma SMS: 

Ved fravær pga sykdom sendes det en SMS til alle tre kontaktlærerne sitt Visma-nummer før skolestart kl. 8.50. Meldinger sjekkes 

før skolestart og i utetida kl. 11.00. 

Anna: 19123 04194 0028 

Gro: 19123 04194 0001 

Marianne: 19123 04194 0034  

 

Omvendt julekalender 

Vi vil også i år delta i Plans Omvendt Julekalender. Se eget informasjonsskriv. 

 

Klær etter vær og skiftetøy 

Vi opplever at mange av elevene mangler klær etter vær og skiftetøy. Elevene er ute hver dag, og da er det viktig at de har nok klær 

på seg. Vi ber dere sende med klær etter vær, hver dag. 

 
Kunstløp 
4. klasse får tilbud om kunstløp fra kulturskolen denne vinteren. Det er satt av tid torsdager kl. 09.30-10.30 fra uke 43 til uke 3. Sonja fra 
kulturskolen tar med seg en gruppe elever 4 ganger før ny gruppe begynner.  

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 

ENGELSK 
 
VELG minst èn av rutene 

merket blå, rød eller blå → 

du kan velge èn eller to ruter i 

tillegg, hvis du vil☺) 

Alle skal skrive Words of the 

week i gloseboka. 

 

Fint om du får litt lesestøtte av en 

voksen når du øver.  

Vi øver på skolen også☺  

 

Reading  
Words of the week 

 
Det er ingen Words of the week som skal skrives i 

gloseboka fra heftet/teksten «The Christmas Tree». Over 

den engelske teksten står det skrevet norske 

ordforklaringer med blå skrift. Disse ordene er greit å bruke 

som hjelp når du leser og oversetter teksten. De blå ordene 

skal ikke skrives i gloseboka, og det blir heller ingen ordtest 

i slutten av denne ukeplanperioden. 

Når du øver hjemme, skal du: 
- kunne lese ordene/teksten høyt 
- kjenne igjen ordene i teksten og vite hva de betyr på norsk 

Leseleska for uke 49-50 er teksten 

«The Christmas Tree» (hefte). Øv 

hjemme på å lese teksten. Vurder 

hvor mye av teksten du klarer å lese. 

Fint om en voksen kan øve sammen 

med deg og være til støtte og hjelp. Vi 

skal også øve på skolen.  

http://regnemester.cdu.no/
http://www.matematikk.org/trinn1-4/gangetesteren/
http://www.matematikk.org/trinn1-4/gangetesteren/


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 Varg Aleksander 

Leah Amelia 
 

Dina   

 
Uke  Uke  

43 A 51 C 

44 A 1 C 

45 A 2 C 

46 A 3 C 

47 B   

48 B   

49 B (ishallen stengt)   

50 B (ishallen stengt)   

 

Tips til gode nettsteder:  

Norsk:           https://kaleido1-4.cappelendamm.no/  
Matematikk:   https://www.matematikk.org  
Matematikk:   http://podium.gyldendal.no/mno1-4  
Matematikk:   http://grunntall.no  
Matematikk:   http://regnemester.cdu.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://kaleido1-4.cappelendamm.no/
https://www.matematikk.org/
http://podium.gyldendal.no/mno1-4
http://grunntall.no/
http://regnemester.cdu.no/
http://stairs1-4.cappelendamm.no/
http://www.minskole.no/botngardskole
mailto:Anna.Ingolfsen@fosenskole.no
mailto:Gro.Alto@fosenskole.kommune.no

