
Navn:___________  UKE: 36 og 37     UKEPLAN  4. KLASSE 

Læringsmål    

Jeg kan/vet: 

Norsk    Lage setninger med substantiv, verb og adjektiv. 

Engelsk     I know the name on weekdays and the months 

Matematikk     Vi repeterer gangene 

Naturfag   Jeg kan fortelle hvordan forhistoriske dyr levde 

Krle Bruke den Gyldne regel 

  
Timeplan uke 36  3.9- 7.9   Timeplan  uke 37  10.9.-15.9. 
Tidspunkt    Økt    Mandag     Tirsdag    Onsdag     Torsdag     Fredag     
8.50-10.40        
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Slutt        14.30    12.45    14.30    14.30    12.45    
 Våre mailadresser:    
cecilie.kothe-naess@fosenskole.no , tlf: 19123041940037 (meldingsbok)    
Marianne.Schanke@fosenskole.no ,tlf: 19123041940062 (meldingsbok)  torunn.risver@fosenskole.no : tlf: 
19123041940056 (meldingsbok)Skolens hjemmeside:www.minskole.no/botngardskole    
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INFORMASJON: 
De to første hele ukene av skoleåret har gått veldig bra. Vi har god arbeidsro på gruppene, 
når det skal være det. 
Det blir litt forandring på gruppene til Sol og Måne. Cecilie og Torunn er de som er flest 
dager på skolen, og da vil deres kontaktelever bli på hver sin gruppe. Marianne sine elever 
blir på begge gruppene. Vi beklager at vi ikke informerte dere foreldre om dette på forhånd, 
slik at dere kunne forberedt deres barn på det.  
Svømmegruppen blir som før. Svømmeliste blir lagt ut på hjemmesiden i ettermiddag. 
På torsdag får vi besøk av ei dame som skal fortelle elevene om hvordan det er å være 
svaksynt. Det betyr at Sol ikke får gym denne torsdagen. 
I garderoben i gymtimene har vi ordnet slik at elevene får hjelp hvis de har behov for det.  
4. klasse kommer til å melde seg på årets batterijakt. Det er bare å starte opp med å samle 
batterier. Vi kommer tilbake til det på foreldremøtet.  
I starten av skoleåret repeterer vi litt av det vi jobbet med i fjor. Vi jobber også mye med 
klassemiljø og arbeidsro. Så langt virker dette greit. Noen kommentarer hører vi til 
medelever og lærere, men bedre enn før sommerferien. Vi gjør som før og kontakter de det 
gjelder. 

Lekser uke 36 og 37 

Leselekse     

hver dag    

     

Se lesebestilling som kommer på 

tirsdag 

( ny bestilling hver  tirsdag) 

    

Norsk       Skriv av diktet som ligger i mappa i 
skriveboka de. Se kriterier. 

    

    

Matematikk     

    

 Øv på 3, 4 og 5 gangen 

Engelsk     Øv på dager og måneder som står på 
s. 8 og 9 i Quest textbook 

 


