
ARBEIDSPLAN  Karuss skole – tlf. 38 06 45 00/ 90918073  

 

Trond Ole- 90176099 
Trine Holum Bratland – 48004960 
Tonje Åreskjold Grødum - 40843984 
Mail: 
trine.holum.bratland@kristiansand.kommune.no 
tonje.areskjold.grodum@kristiansand.kommune.no  

Tlf. til arbeidsrom for lærerne på 1.-4. trinn: 90 91 95 12 

4. trinn Uke 21 (18. - 22. mai) 
 

SOSIALT MÅL 
 Jeg er flink til å holde avstand. 
 Vi er glad i hverandre på 

avstand. 
  
INFORMASJON  

● På grunn av spesielle smittevernhensyn har vi 
fordelt elevene i  klassen på to rom når de er inne. 
Den ene halvdelen av klassen er på 
naturfagrommet og den andre er i klasserommet. 
Hele klassen er sammen ute i alle friminutt hver 
dag og også når vi har uteskole. Vi legger opp til 
uteskole med  klassen samlet hele mandagen og 
deler av tirsdag, onsdag og torsdag.  

● Nå får elevene en perm hvor vi legger både 
arbeidsplan og lekser. Denne leveres inn hver 
fredag. 

● Mandager blir turdag fremover! Kle dere etter været. NB! Elevene går til kl. 14.00 
tirsdager og onsdager fra og med denne uken.  

● På mandag og onsdag denne uka skal du ta med sykkelen på skolen. Husk hjelm! 
● Minner om at alle som har laderen til Chromebooken hjemme må ta den med på skolen. 
● Onsdag skal vi gjennomføre en nasjonal prøve i digitale ferdigheter. 
● Husk at det er fri på torsdag. 

 
 

TID MANDAG 
 

TIRSDAG 
 

ONSDAG 
 

TORSDAG 
 

FREDAG 
 

1. time 
08.30-09.25 

Morgensamling 
---------------------- 

Turdag 
Husk å kle deg 

etter været. 
Vi skal være ute 

hele dagen. 
Ta med godt med 

mat og drikke 
 

Vi sykler på 
slutten av dagen. 

 

Morgensamling 
----------------------- 

Matte/ 
  

  Digitale 
ferdigheter 

 

Morgensamling 
----------------------- 

Matte/ 
 

Prøve: Digitale 
ferdigheter 

 
 

Fri 
 

Kristi 
himmelfartsdag 

 

 
  
 

Morgensamling 
----------------------- 

Norsk 
Bibliotek/ 

 
Matte prøve 

Omkrets og areal 

2. time 
09.25-10.05 

3. time↗↗/ 
10.15-11.00 
11.00 - 11.40    

4. time 
11.40-12.25 
 

  
Norsk/ 

Samfunnsfag 

 
Norsk/ 

 

  
Samfunnsfag/ 

Engelsk 
 5. time 

12.25-13.10 

6. time 
13.15 - 14.00 

   
 Uteskole  

 

 
Uteskole 
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Fag Mål  Jobb med 
 

NORSK 
 
 

Jeg vet hva et venndiagram er. 
 
Jeg skal kunne se etter likheter og 
ulikheter: å sammenligne 
 

 Zeppelin lesebok 
Zeppelin språkbok 
Oppgaveark 
Classroom 
Salaby 
 

MATTE 
 
 

Jeg vet hva er omkrets er, og kan finne 
omkretsen av ulike figurer. 
 
Jeg vet hva areal er, og kan finne areal 
av ulike figurer. 
 
Jeg vet hva måleenheten for areal er. 

 Multi 4B side 20 - 23 
Omkrets og areal: 

● Multi smart Øving  
● Salaby -matte 
● Multi nettoppgaver, 4B. 

 

 

ENGELSK 
 
 

Jeg forstår og kan bruke engelske ord i 
dagligdagse dialoger. 

 Quest nettsider 
Quest p.82. 
Salaby 
 

Geografi 
 
 

Jeg kan plassere hjemstedet, 
hjemkommunen og hjemfylket mitt på 
et kart.  
 
Jeg vet hva som er forskjell på fylke og 
kommune.  
  
Jeg vet hvor mange landsdeler vi har, 
og hvilken landsdel jeg bor i.  

 Vågsbygd, Kristiansand, Vest - Agder, 
Landsdel, Sørlandet 

 
 

Lekse til tirsdag Lekse til onsdag Lekse til torsdag Lekse til fredag 

Norsk:  
Les boka på Salaby. 
Kjelleren <br> 04:30 
Gjør oppgaveark i 
lekseperm. 
 
Matte: 
15 minutter Multi Smart 
Øving - omkrets og areal 

Norsk: 
Oppgaveark i 
leksepermen. 
 
Matte:  
15 minutter Multi Smart 
Øving - omkrets og areal 
 
Samfunnsfag: 
Oppgaver på classroom. 
 

 

Fri 
Kristi himmelfartsdag 

 

 

 
 

Leksefri 
 

 

 
 
 
 

https://skole.salaby.no/3-4/norsk/bibliotek/kjelleren

