
 

  

Ukeplan,4.trinn, uke:24, dato 14.-18.juni 2021 
    

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Vi 
Jobber 
med: 

 

Mat og helse: 4C 
Link: 4A 
Musikk: 4B 
Kunst & Håndverk: 
Nærbilde av legofigur 

 
Gym: 
Trygg trafikk - 
sykkeltest 
 
Slutt kl. 13.15 
 
Leksehjelp til 14.30 

Norsk:  
For eller imot? 
Diskusjon 
 

Matte:  

Regning 

Gym:  

Trygg trafikk – 

sykkeltest 

 
Slutt kl.14.30 

Trygg trafikk – 
sykkeltest (ta med 
sykkel og hjelm, de som 
har mulighet) 
 
Gym 4A:  
Trygg trafikk - 
sykkeltest 

 
Regning 
 
Slutt kl.13.00 

Trygg trafikk – sykkeltest 
(ta med sykkel og hjelm, de 
som har mulighet) 
 

 

Bibliotek 
 
Slutt kl.13.15 

«OMVENDTDAG» 
 
Matte: Regning 
 
 Kunst & Håndverk: 
Nærbilde av legofigur 
Naturfag 4B 
 
Slutt kl.14.10 

      L 
   E 
   K 
   S 
   E 
   R 

Norsk: 
Zeppelin lesebok 
s.184-187 

(les hele stykket. Få 

hjelp av en voksen 

dersom det er mye) 

Skrive: Stjerneboka: 
Skriv verset så fint du 
kan. 

Norsk:  
Zeppelin lesebok 
Side 188 
Engelsk: 
Workbook s.87   

Norsk: 
 Zeppelin lesebok 
Side 189-190 
 

 

 

Norsk:  
Zeppelin lesebok 
Side 191 
Skrive: Gjør en valgfri side i 
Stavskriftboka. 
 
Matte:  Side 
104 
 
 
 

Mål for uka: 
Norsk: Jeg vet at når vi 

diskuterer, sier vi hva vi 

mener. Vi prøver å finne 

mange og gode 

argumenter (eller 

grunner) for meningene 

våre.  

Engelsk: Jeg vet 

hvordan jeg bruker a og 

an, og kan flere 

dyrenavn på engelsk.  

Ukelekse matematikk: Gjør arkene i mappen. 



Info: Denne uka er det førskoledager onsdag og torsdag (16.og 17.juni.)De nye 

1.klassingene skal låne klasserommene våre fra morgenen av og frem til ca. kl.10.30. 

Det er fremdeles korona-restriksjoner. Derfor blir det ingen sommer-avslutning med 

foreldre slik det har vært før.Mandag 21.blir det derfor sommer fest-/avslutningsfest 

for 4.trinn den siste timen. Elevene kan ta med seg noe å drikke (saft, juice, brus). Vi ordner pizza. 

Klassekontaktene ordner kaker og is. 

Fredag 18.juni har elevrådet bestemt at det skal være en «omvendtdag» på skolen. 

Vi sender nå hjem bøker vi er ferdige med. Det er fint om brukte bøker blir tatt ut av sekken. 

Siste skoledag er tirsdag 22.juni . Da slutter hele skolen kl.13.15. 

Garderobe: Elevene må ta hjem vinterklær/sko, skiftetøy fra garderoben sin.  

  

Bibliotek: Siste frist for å levere biblioteksbøker er torsdag 17.juni. 

 

 

Klassekontakter 4A:                                                                          Klassekontakter 4B: 

Kim Chau vkchau81@gmail.com 90203410 (Kaja)                         Ida B. Stavem idaberge83@hotmail.com  (Albert)  

Liv S. Olsen liv.s.olsen@gmail.com 97191939 (Marius)                 Kristin Brock kristin.broch@gmail.com  (Karen) 
Kontaktlærere:  
Ole-Johan Terland:  ole-johan.borretzen.terland@kristiansand.kommune.no  Tlf: 41848186  

Solveig Vatne:  solveig.vatne@kristiansand.kommune.no Tlf: 92486283  
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