
MAN TIRS ONS TORS FRE

25.oktober-29.oktober

Læringsmål

Norsk: Jeg kan skrive en skummel historie

Matematikk: Jeg kan løse tekstoppgaver  

Engelsk: Jeg kan flere Halloween ord og

fraser med I have…,Who has…

Markering av FN - dagen

Vi starter dagen med en 

felles appell v/flaggstanga

Samling

Samfunnsfag og 

norsk:

Vi lærer om: 

*Barnekonvensjonen

*Brudd på barns 

rettigheter

* Hvor kan vi få hjelp? 

*Hvordan kan vi 

hjelpe?

KHV:

Samling

Rjukanbadet

Vi drar med bussen til 

Rjukan kl 9.55

Retur med buss kl. 

12.55

Ha med badetøy og 

såpe og niste. Lurt å 

ha med en tier til skap 

også.

Vi tar med melk fra 

skolen.  

Samling

Norsk/matte/engelsk

Stasjoner:

Engelsk: I have/who

has

Norsk: Min bok – book 

creator

Matematikk: 

Tekstoppgaver

Arbeid med 

arbeidsplan 

Samling

Norsk:

Stasjoner:

1. Lese leselekse
2. Aski

Raski/høyfrekvente ord

3. Halloween perm

Uteskole

Vi avslutter uken med 

oppgaver ute samt tur 

til Sandven hvor vi har 

bål og noe godt til.

UKE

43 Husk! 
Onsdag blir det 
svømmeopplæring
Fredag uteskole og klær etter 
vær
Leselekse i eget hefte.

Samling

Norsk:

Stasjoner:

1. Gjennomgang av 

leselekse –

samtale om 

tekst, ord og 

begreper

2. Skrive en 

skummel historie

3. Halloween

Bibliotek:

Vi får omvisning på 

biblioteket og hjelp 

av Sanja til å låne 

oss en bok hver.

Musikk:



Neste uke 

Vi starter uka med en markering av FN – dagen. 

Vi ser at her kan vi arbeide på tvers av fag og 

ha fokus på hvordan alle barn har rett til å ha 

det på trygt og godt uansett hvor de vokser opp.

Så vil resten av uken ha temaet Halloween. Ikke 

bare som feiring, men også hvorfor. 

Vi skal starte med svømmeopplæring på trinnet. 

Dette vil bli på onsdager fremover. Vi tar buss til 

Rjukanbadet. Her er vi så heldige at vi får to 

svømmeinstruktører som skal stå for 

opplæringen.

Uken avsluttes med en postløype der elevene 

vil få spørsmål til Halloween og det de har lært 

om barns rettigheter på vei ned

til Sandven. 

Der nede vil vi ha bål og noe å kose

oss med. 

Vennlig hilsen…
Lærerne på 4. trinn

Uken som gikk..
Hei!

Vi har hatt et klassemøte denne uken og temaet 

var: Hvordan skal alle på trinnet få en best mulig 

start på dagen sin? Her kom det inn mange gode 

forslag, som vi vil gjennomføre. Denne uken har 

elevene valgt å starte med å gå stille og rolig på 

plassen sin mens det er rolig musikk på i 

klasserommet, og på pulten ligger det en frukt 

som de koser seg med. Vi avslutter med 

hviskeleken. Her har vi fått en erfaring med at 

den slutter aldri slik den startet, og vi har drøftet 

om det kan være derfor vi sier at den som hvisker 

den juger 

Alle har fått skrevet hvert sitt biodikt og vi har hatt 

fokus på å arbeide med Skolestudio i 

norsktimene. Her kan de lese på leksa og gjøre 

oppgaver til emnet. I matematikk har de arbeidet 

med areal ute og med praktiske oppgaver inne.

Uken ble avsluttet med en natursti og 

samarbeidsoppgaver. Her er det god innsats på 

trinnet om dagen!


