
ARBEIDSPLAN  Karuss skole – tlf.38 06 45 00 
www.minskole.no/karuss 

 
 
 
 
 

Kontaktlærer: 

Trine Holum Bratland - 480 04 960 
Stine Skram - 951 84 877 

trine.holum.bratland@kristiansand.kommune.no 
stine.skram@kristiansand.kommune.no  

Tlf. Arbeidsrom for lærere på 1-4 trinn: 90 91 95 12  

 Sfo: 90 91 09 57 

4.trinn Uke 19 (06. mai - 10. mai)  

 
              INFORMASJON  
 
 

Aksjonsuka blir i uke 23, og aksjonskvelden er 5. juni. I år er 
det vår tur til å bidra med kaker. Mer info kommer. 
 
Vi minner om de tre fokusområdene: 
1.Praten rundt middagsbordet. 
Interesse for hva som skjer på skolen, i friminuttene og i timene. 
Fremsnakke hverandre både medelever, foresatte, lærere og 
skolen som helhet.  
2. Vennskap - bygge vennskap på tvers av etablerte relasjoner, og 
invitere med medelever hjem. Om det blir mange, kan de være ute 
og leke:) 
3. Gjenoppta foreldregruppene som arrangerer sosiale 
arrangementer, og arrangere uformelle fellesopplevelser. 
 

 
     SOSIALT MÅL: 

 
Jeg viser respekt for alle barn 

og voksne 
 

 
(Lånt av Sandved skole) 

 
 

TID MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
08.30 – 08.45 Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling 

1 time 
08.45-09.25 

Ukestart Stasjoner 
 

 

Uteskole 
 

Kle deg etter 
været. 

 

Matematikk Matematikk 

2 time 
09.25 – 10-05 

Norsk Engelsk Musikk 

3 time 
10.15 – 11.00 

Matematikk Norsk Forestilling 
Sal og scene 

Friminutt 
11.00 – 11.40 

     

4 time 
11.40 – 12.25 

Gym K&H Samfunnsfag Samfunnsfag Norsk 

5 time 
12.25 – 13.10 

Gym Norsk 
Finskrift 

Engelsk Uke - 
oppsummering 

6 time 
13.15 – 14.00 

KRLE Leksehjelp Leksehjelp Bibliotek/ 
stillelesing 
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Fag Mål  Jobb med 
 

NORSK 
 
 

Jeg kan finne informasjon ved å 
kombinerer ord og illustrasjoner 
(bilder) i tekster på skjerm og 
papir.  
 
Jeg kan skrive med 
sammenhengende håndskrift, og 
bruke tastatur i egen skriving 

 Vi fortsetter å se på tekster som vi vil møte 
på Nasjonale prøver på 5. trinn. 
 
Vi jobber med håndskriften og har fokus på 
dette en periode. 
Øver også på touch på data - 10 fingre 

 

MATTE 
 
 

Jeg kan gjennomføre enkle 
undersøkelser og samle inn ulike 
typer data. 
 
Jeg kan kategorisere, telle opp og 
illustrere dataene i tabeller og 
søylediagram 

 Fellessamtale 
Individuelt  
Spill  
Praktiske oppgaver 
IKT 

 

ENGELSK 
 
 

Jeg kan navnet på ulike ting jeg 
ville pakket med meg i kofferten 
 
Jeg kan lese et dikt med innlevelse 

 Lese 
Skrive 
Lytte 
Arbeidsoppgaver 
Samtale 
IKT 

 

KRLE 
 

Jeg øver meg på å følge opp 
målene vi har for når det er godt å 
være i klassen 

 Sosial kompetanse - øvelser 
Samtale 
Reflektere 
Diskusjon 

 

Samfunn Jeg vet hvor mange fylker og 
landsdeler vi har i Norge. 
 
Jeg vet hvilket fylke jeg bor i. 

  

Vi jobber viderer med Norge, fylker, 
kommuner og byer.  
Lese 
Skrive 
Regne 
IKT 

 
 
 

 
LEKSE TIL TIRSDAG 
 

 
LEKSE TIL ONSDAG 
 

 
LEKSE TIL TORSDAG 

 
LEKSE TIL FREDAG 
 

Engelsk: Lytt til 
teksten 
https://skole.salaby.no/
3-4/engelsk/getting-re
ady/short-text 
Les den selv 2-3 
ganger høyt for en 
voksen. 
 
Norsk: Lekse på Its 
fra Zeppelin LB: 

Matematikk: Arbeid 
15 min på Multi smart 
øving 
 
Norsk: Finskrift, ark i 
permen.  

Engelsk: Lytt til teksten 
https://skole.salaby.no/3
-4/engelsk/getting-ready
/short-text 
og prøv å oversette den 
sammen med en 
voksen 
 
Samfunnsfag: Leksa 
blir gitt på skolen. Følg 
med! 

Matematikk: Arbeid 
15 min på Multi smart 
øving 
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