
 

FAG TEMA LÆRINGSMÅL 

Norsk Ordklasser Jeg kan gruppere ord i ordklassene substantiv, adjektiv og verb 

 

Matematikk Multiplikasjon Jeg kan 1-5-gangen utenat, framlengs og baklengs. 

Engelsk Visit me! Jeg kan lese «Sams’s cats» og «Where do you live?» med god uttale 

og oversette. 

Sosialt Tålmodighet: Det trenger vi når vi må vente på noe😊 

POST INFORMASJON 

Kontaktlærer: 

Erle Espevik  
(Norsk, Naturfag, Samfunnsfag, 

mitt valg, uteskole, FAL)  

erle.espevik@stavangerskolen.no 

 

Gausel skole: 51 81 43 20 

4. trinn: 51 81 43 34 

Kontaktlærertid: Torsdager, 
12.45-13.45  

Faglærere: 

Arvid (Matematikk, engelsk)  
arvid.gullestad.pettersen@stavange

rskolen.no  

Edel (K og H) 

Brynjar (Musikk) 

 

Karin (Gym) 

 

Rita (KRLE) 

www.minskole.no/gausel 

 
Som skrevet på hjemmesiden: Ukeplanen er sen pga problemer med å legge 

ut. Håper alle fant leksene i innlegget som ble skrevet. 

- Husk å abonnere på hjemmesiden for å få info!        

 

Nye fraværsrutiner: Foreldre/foresatte på alle trinn ringer inn til 

administrasjonen mellom kl. 07.45-08.00, hver dag i fraværsperioden. 

Telefonnr.: 51 81 43 20. E-post til meg kan også brukes. 
 
Grønt nivå: Grønt nivå fra onsdag. Se hjemmesiden for mer info.  
 
Svømming: 4. trinn får svømming uke fire. Ingen svømming denne uka. 
 
 
Refleksvestkonkurranse: Godt jobba! De fleste har på vest/sele hver dag! 
Målet er at flest mulig elever skal bruke refleksvest på vei til skolen. Vi teller 
antallet elever med refleksvest i klassen to utvalgte (hemmelige) dager i løpet 
av perioden. Den klassen med flest elever med refleksvest/sele vinner. Husk 

at du teller med i klassen selv om du blir kjørt til skolen       
Mer info på https://www.minskole.no/gausel/artikkel/363442 
 

 
 

Følg godt med på hjemmesiden. Husk å abonnere på denne        

 

Ha en fin uke! 
   

mailto:erle.espevik@stavangerskolen.no
mailto:arvid.gullestad.pettersen@stavangerskolen.no
mailto:arvid.gullestad.pettersen@stavangerskolen.no
https://www.minskole.no/gausel/artikkel/363442


 

 
 

LEKSER Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

NORSK Lese Les s. 94 i 

Zeppelin lesebok 

Les s. 96 i Zeppelin 

lesebok 

Les s. 97 i  

Zeppelin lesebok 

Les s. 92 og 93 i 

Zeppelin lesebok 

Småbok 

Skrive 

 

Oppgave 1 s. 97 

 

Ekstra: Oppgave 2 s. 97 

 

Skriv på Chromebook 

MATEMATIKK 

 

 

Chromebook: Jobb i Campus. Husk å bruke kladdeboka 

 

ENGELSK Les og oversett «Sam’s cats» på s. 46 og «Where do you live?» på s. 47 

Gloser: I said so (sa). I can do it (kan). We are children (barn). What is your name? (hva). 

I was home (var).  

Ekstra: Les og oversett «Cats» s. 46 

 

HUSK 

 

• Husk gymtøy på mandag 

• Husk å fylle på med skiftetøy. Merk alt       

• Husk oppladet chromebook. 

• Husk å sjekke at blyanter er spisset og klare til bruk hver dag.  

4 blå 
 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.15-
09.15 

Gym Matematikk Klassens time Norsk Matematikk 

09.15-
09.35 

Friminutt 

09.35-
10.35 

Mitt valg Engelsk FAL (Fysisk aktiv 
læring)/Uteskole 

Samfunnsfag Engelsk/Digital 
kompetanse 

10.35-
10.55 

Spising 

10.55-
11.25 

Friminutt 

11.25-
12.25 

Matematikk Norsk Norsk Naturfag K&H 

12.25-
12.45 

Friminutt 

12.45-
13.45 

Norsk DKS 
(forestilling) 

K&H/Musikk KRLE 
 

Norsk/Bibliotek 
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