
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 21 (20. - 24. mai)  

 
              INFORMASJON  
 
Minner om Aksjonskvelden onsdag 5. juni fra 17 - 19.  
4. klasse skal stille med kaker. Alle elevene leverer en 
langpanne kake eller 20 muffins på Aksjonskvelden.  
 

Husk gymtøy, hver mandag! 
 
Det blir nytt møte, denne gangen med 
elevene, mandag 27. mai kl. 17.30 på 
skolens personalrom.  
 

 
     SOSIALT MÅL: 

Vi heier på hverandre 
 

 

 

 
 

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

1 time 
08.45-09.25 

Ukestart Stasjoner 
 

 

Sykkeltur til 
Auglandsbukta 

  
Husk sykkel og 

hjelm

 

Matematikk Matematikk 

2 time 
09.25 – 10-05 

Matematikk Engelsk Engelsk 

3 time 
10.15 – 11.00 

Norsk 
NP 

Musikk Norsk 
NP 

Friminutt 
11.00 – 11.40 

    

4 time 
11.40 – 12.25 

Gym K&H  
Samfunnsfag 

Byen vår 
Kristiansand 

 

Samfunnsfag 
Byen vår 

5 time 
12.25 – 13.10 

Gym Norsk 
Ti fingre 

Engelsk Uke - 
oppsummering 

6 time 
13.15 – 14.00 

KRLE Leksehjelp Leksehjelp  
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Fag Mål  Jobb med 
 

NORSK 
 
 

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

 Ord og begreper: 
Avisartikkel, intervju, tekstbokser, bildetekst, 
Aftenposten jr , Statistisk sentralbyrå 
 
Kolonneskjema.  
 
Finskrift 
Ti 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 

 Praktiske oppgaver 
Samarbeid 
IKT 
Tegning 

 

ENGELSK 
 
 

Jeg kjenner til og kan fortelle om 3 
severdigheter i London 

 Lese 
Lytte 
Arbeidsoppgaver 
Samtale 
IKT 

 

Samfunn Jeg vet hvem som grunnla 
Kristiansand, og når. 
 
Jeg vet hva vi kaller sentrum i 
Kristiansand, og forklarer hvorfor.  
 
Jeg kan noen gatenavn i 
Kristiansand sentrum.  
 
Jeg vet hva når den store 
bybrannen var, og hva som ble 
konsekvensen etter det.  

  

Byen vår -Kristiansand 
Ord og begreper: 
grunnla, festning, skatt, handelsfordeler, 
kvadratur, murhus 
 
Faktasetninger 
Faktaark  

 
 
LEKSE TIL TIRSDAG 
 

 
LEKSE TIL 
ONSDAG 
 

 
LEKSE TIL TORSDAG 

 
LEKSE TIL FREDAG 
 

Norsk: Les teksten “Jeg 
hater lukten av røyk” , i 
heftet Nasjonale prøver, 
høyt for eller sammen 
med en voksen. Øv deg 
på et avsnitt du vil lese 
inn på Its learning. Logg 
på med feide. 
 
Engelsk: Lytt til teksten 
https://skole.salaby.no/3
-4/engelsk/coming-to-lo
ndon/short-text 
Les den selv 2-3 ganger 
høyt for en voksen, og 
oversett 

Husk sykkel og 
hjelm   

 
 

Matematikk: Arbeid 
15 min på Multi 
smart øving 

Samfunnsfag: Les 
teksten “Kristiansand 
blir grunnlagt 1641” 
høyt for eller sammen 
med en voksen.  
Skriv 5 faktasetninger 
fra teksten enten på 
disk eller i boka di.  
 
Engelsk: Lytt til teksten 
https://skole.salaby.no/3
-4/engelsk/going-sights
eeing/short-text 
Les den selv 2-3 ganger 
høyt for en voksen, og 
oversett 

Samfunnsfag: 
Gjør ferdig faktaarket 
du  begynte på på 
skolen. 
 
Matematikk: Arbeid 
15 min på Multi smart 
øving 

https://skole.salaby.no/3-4/engelsk/coming-to-london/short-text
https://skole.salaby.no/3-4/engelsk/coming-to-london/short-text
https://skole.salaby.no/3-4/engelsk/coming-to-london/short-text
https://skole.salaby.no/3-4/engelsk/going-sightseeing/short-text
https://skole.salaby.no/3-4/engelsk/going-sightseeing/short-text
https://skole.salaby.no/3-4/engelsk/going-sightseeing/short-text


 


