
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 22 (27. - 31. mai)  

 
              INFORMASJON  
 

Neste år er det Stine og Marit Gjertsen som skal være 
kontaktlærere i klassen. Det blir fint- vi gleder oss veldig:) 
Trine skal jobbe på neste års 4. trinn! 
 
Minner om obligatorisk møte i dag, mandag, for 
foreldre og foresatte kl. 17.30 på skolens 
personalrom.  
 
Det blir sommeravslutning med klassen torsdag 13. juni - 
se egen lapp.  
 
Aksjonsuka må dessverre utgå pga 
personalsituasjonen. Vi beklager dette, men kommer 
sterkere tilbake neste år. 
 

 
     SOSIALT MÅL: 

 
Vi heier på hverandre!  

 
 

 

 
 

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

 
Kristi 

Himmelfartsdag 

 
 
 

FRI 

1 time 
08.45-09.25 

Ukestart 
 

Stasjoner 
 

 

Samfunnsfag 
“Byen vår” 

 2 time 
09.25 – 10-05 

Norsk 

3 time 
10.15 – 11.00 

Matematikk 

Friminutt 
11.00 – 11.40 

   

4 time 
11.40 – 12.25 

Gym K&H Sykling 

5 time 
12.25 – 13.10 

Gym Norsk Engelsk 

6 time 
13.15 – 14.00 

KRLE Leksehjelp  

http://www.minskole.no/karuss
mailto:trine.holum.bratland@kristiansand.kommune.no
mailto:stine.skram@kristiansand.kommune.no


 

 

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. 

 Vi jobber videre med Nasjonale leseprøver 
og tekstene der. Vi finner svar i tekt og 
tenke selv. 
 
Finskrift 
Ti fingre 

 

MATTE 
 
 

Jeg kan kategorisere, telle opp og 
illustrere data i tabeller og 
søylediagram 

 Praktiske oppgaver 
Samarbeid 
IKT 

 

ENGELSK 
 
 

Jeg kan noen høflighetsfraser på 
engelsk 
 
Jeg vet hvilken myntenhet som 
brukes i England, og hvor mye den 
er verd 

 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.  
 

  

Vi avslutter temaet byen vår. 
Øver på gatenavnene og noen 
Kristiansands sanger. 
 
Vi gjør ferdig plakaten og faktaarket. 
 

 
 
 

 
LEKSE TIL TIRSDAG 
 

 
LEKSE TIL ONSDAG 
 

 
LEKSE TIL TORSDAG 

 
LEKSE TIL FREDAG 
 

Norsk: 
Les teksten “Skyggen” 
i NP heftet høyt for 
eller sammen med en 
voksen. Gjør oppgave 
14 - 18 etter at du  har 
lest teksten.  
 
Engelsk:  Lytt til 
teksten 
https://skole.salaby.n
o/3-4/engelsk/going-
shopping/short-text 
Les den selv 2-3 
ganger høyt for en 
voksen, og oversett 
 

Norsk: 
Kopiark i permen. 
 
Husk sykkel og hjelm! 
 
Matematikk: 30 min 
Multi smart øving 
 
Det er ikke 
leksehjelp på 
onsdag. 
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