
 

    Ukeplan for 4. trinn – uke 10  

Tid Mandag 4.3 Tirsdag 5.3 Onsdag 6.3 Torsdag 7.3 Fredag 8.3 

08.15 
09.45 

Øving på 
songskattane 

m/Bryne Skule. 
Husk fullt 
kostyme. 

Øving på 
songskattane med 

fullt kostyme 

Songskattane Sosiale aktiviteter 
i klassen 

4A - arbeidsøkt 
4B - arbeidsøkt 
4C - arbeidsøkt 
4D - arbeidsøkt 

09.45 
10.00 

Friminutt Friminutt 
 

Friminutt Friminutt Friminutt 

10.00 
10.50 

Øving på 
songskattane 

m/Bryne Skule. 
Husk fullt 
kostyme. 

4A - arbeidsøkt 
4B - arbeidsøkt 
4C - arbeidsøkt 
4D - arbeidsøkt 

 

Songskattane Fellessamling 
på trinnet 

Livsglede – Bryne 
Sentrum 

10.50  
11.45 

Mat/ friminutt Mat/ friminutt Mat/ friminutt Mat/ friminutt Mat/friminutt 
 

11.45 
12.45 

4A - arbeidsøkt 
4B - arbeidsøkt 
4C - arbeidsøkt 
4D - arbeidsøkt 

Øving 
songskattane med 

fullt kostyme 
 

Songskattane Fellessamling 
på trinnet 

Livsglede – Bryne 
Sentrum 

 
12.55 
13.55 

4A - arbeidsøkt 
4B - arbeidsøkt 
4C - arbeidsøkt 
4D - arbeidsøkt 

 Songskattane  

 

 

 

 

Lekse til 

Tirsdag Fritidslesing: Les 15 minutter i en bok eller et blad du velger selv. 
Ha med kostyme på tirsdag. 

Onsdag Fritidslesing: Les 15 minutter i en bok eller et blad du velger selv.. 
Møt på skolen i kostyme onsdag. Vi går til Storstova kl. 08.15. Alle må være presise. Ta med 
ekstra matpakke og SUPER VIKTIG at dere har godt med drikke denne dagen. Elevene kler seg 
lett og ledig, vi skal bare være inne hele dagen. 

 

Fag: Mål: Dette arbeider vi med: 

Sosialt 
 

Jeg vet hva som er ventet av meg når jeg opptrer på en 
scene. 

 

Songskattane 
 

Jeg kan alle sangene.  



 

Melding til hjemmet. 

 

Songskattane konsert: Onsdag 6.mars skal 4.trinn på Bryne og Rosseland 

skule ha konsert i Storstova. Elever fra 1.-3. trinn er publikum i skoletiden, og 

familie og venner er publikum kl.19:00 –19:45. Elevene møter kl.18:30. Set av 

kvelden. 

 

Livsgledefestival – vi skal delta på livsgledefestival på torget fredag. 4. trinn skal opptre 

med to sanger sammen med Bryne skule. Det kan være at skoledagen blir litt forlenget. 

Etter arrangement går vi samla tilbake til skolen og avslutter dagen.  

 

Velkommen til 4D, Radowan. 

 

Innesko: Alle må ha innesko. 

 

 

Hilsen Anette 4A, Borghild 4B, Elisabeth 4C, Helena 4D, Patrik og Ranfrid.  

 


