
Ukeplan 33-34  for  4. trinn
Dagsoversikt

torsdag 19.8 fredag 20.8

Velkommen til nytt
skoleår:-)

Gjennom ulike
aktiviteter inne og
ute, blir hovedmålet
de første dagene å få
til en god skolestart
for alle.

Uteskole til
Hengjafjellet

Slutt 13.45 Slutt 13.00

Dagsoversikt

mandag 23.8 tirsdag 24.8 onsdag 25.8 torsdag 26.8 fredag 27.8

Ukestart
Norsk
Engelsk
Bli kjent med nytt
uteområde

Norsk
Matte
50-leken (ute)

Samfunnsfag
Kunst & håndverk
Mesternes
mester-aktiviteter ute

Engelsk
Gym/svøm
KRLE

Uteskole til
Risfjellet

Slutt 13:45 Slutt 12:30 Slutt 13:45 Slutt 13.45 Slutt 13.00

Dette jobber vi med på skolen: Inkludering og god skolestart



Lekser

Til tirsdag Lesing: Les gjennom teksten “Standard for elever på Solås skole”(se ark), og snakk
sammen med foresatte omkring dette. Hva er lett og hva strever du med å få til? Skriv en
ting som er lett, og en ting som du strever med. Skriv i Norsk skrivebok.
Overskrift: uke 34
Husk å signere på leksene!
Matematikk: Du har fått utdelt et ark med multiplikasjonstabellen fra 1-10. Øv på arket
selv eller med en voksen. Ikke skriv på arket, men si høyt hva som er svaret. Øve ca. 10
minutter.
Ta med egen bok til stillelesing!

Til onsdag Leselekse i engelsk: RazKids. Lytt til, les og gjør quiz til boka som ligger under “My
assignment”.
Skriving: Skriv ned tre leker som du liker å ha i klasserommet. Skriv ned 3 ting som du
kan gjøre for at andre i klassen skal ha det bra. Skriv i Norsk skrivebok.
Husk å signere på leksene!

Til torsdag Lesing: Les 10 min i en bok du har hjemme. Fortell en voksen om hva du leste.
Skriving: Skriv ned 3 setninger om hvordan det er å starte i 4.klasse.  Ta med Norsk
skrivebok på skolen!

Til fredag Matematikk: Øve på utdelt gangeark slik som på mandag- fylle ut dette til slutt (uten
hjelp fra andre) Ta med permen på skolen. Husk å skrive navnet ditt.

Ukas sang: Stavangerkameratene - Bare så du vett det

https://www.youtube.com/watch?v=mYtopwLx-oQ


Informasjon

Velkommen til nytt skoleår! Vi håper dere alle har hatt gode uker. Nå er vi klar for 4. klasse med mye
spennende læring, og nye gode opplevelser sammen. Det blir de samme voksne på trinnet. Eli jobber
80%, og har i år fri hver torsdag. Anita jobber 50%, og er på skolen mandag, tirsdag og torsdag.
Vi ønsker Mansur Mahammed Abdullahi (4A) og Leif Askil Eriksen (4B) velkommen som nye
elever på trinnet.

Klær og sko
Vi bruker fremdeles innesko i klasserommet. Husk å ta med dette på skolen.
De som har behov for det, kan ha skifteklær hengende i en pose på knaggen i garderoben. MERK ALT
MED NAVN!
Det er også viktig at elevene har regnklær når været krever det.

Gym/svømmming
Vi har gym/svømming på torsdager etter matfriminuttet. Elevene er delt inn i nye grupper (se eget
vedlegg). Elevene i gruppe 1 starter med svømming i uke 34. Nytt for året er at elevene også skal dusje
etter gymtimen. De må da ha med seg gymtøy, gymsko, håndkle og kroppssåpe. I svømmingen håper vi
at alle kan ta på seg badehetten selv.

Melk og frukt
Som i fjor bestilles melk og frukt på internett på skolefrukt.no og skolelyst.no (melk).

Boklån:
Det blir ikke boklån på skolen de to første ukene. Vi ønsker derfor at elevene tar med en egen bok til å ha
på skolen.

Matpakke:
Vi minner om at elevene har med sunn skolemat i matboksen, både på vanlige skoledager og tur.

Uteskole:
Vi kommer til å ha uteskole annenhver fredag i 4. klasse (partallsuker). Nå i oppstarten vil det
sannsynligvis bli uteskole noe oftere. Husk drikke (vann evt. varm drikke), vanlig matpakke, klær og sko
etter været.

Lekser:
På 4.trinn er standarden på Solås skole at elevene ikke skal bruke mer enn 30 effektive minutter på
leksene hver dag. Det er viktig at leksene gjøres og leveres til rett dag. Vi ønsker fortsatt at dere signerer
på leksene.

Visma min skole:
Vi minner om at vi ikke lenger bruker School Link som kommunikasjonsplattform mellom hjem og skole.
Fravær, og andre meldinger til skolen, skal nå meldes i Visma min skole. Vi ønsker at meldinger sendes
til begge kontaktlærerne i klassen.
Dersom du fortsatt ikke har lastet ned denne appen, så ber vi deg gjøre det snarest.

http://www.skolefrukt.no/
https://www.skolelyst.no/


Grupper i gym og svømming 4. trinn

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3

Sebastian
Awet
Martin V
Steinar
Arman
Stig
Aditya
Aksel 4B
Matheo 4A
Milian

Linea
Rikke
Signe
Randija
Eva
Arja
Mathea
Mia
Mari
Anna

Mille
Jana
Randija
Ine
Kristina
Agnethe
Andrea
Nora
Mathilde
Saga

Jonah
Luka
Jonas 4A
Sondre
Emil
Lukas
Aron
Filip
Caspian
Mikael
Mansur

Sigurd
Asle
Jonas 4B
Martin B
Tønnes
Elias
Asle
William
Aksel 4A
Matheo 4B
Leif Askil

Adele
Elvira
Lykke
Hannah Alicia
Marika
Oda Kristine
Ingrid Adele
Lovisa
Live
Maren


