
Beskjeder og informasjon 

 Vi håper alle har hatt en fin vinterferie   

 Camilla er sykemeldt  til i mai og vi ber derfor foreldre i 4C om å sende 

eposter eller ringe en av oss andre hvis dere trenger kontakt med skolen. 

 Fint om alle sender epost til Alexandra også når elevene er syke/borte fra 

skolen. 

 Vi fortsetter med å være Karius og Baktus en stund til. Det er mye roligere 

på trinnet nå når alle vet hvilket rom og i hvilken klasse de skal være i til 

enhver tid. Ingrid, Mischa og Stina er med oss de neste ukene. 

 

  

Ukeplan 4.trinn

Uke 8 

4ABC Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.15-09.30 
Best 
sammen  

Matte/ 
IKT 
 

Norsk Matte Musikk 

09.45-10.45 Norsk Matte/ 
IKT 
 

Norsk/ IKT Engelsk KH/ SVØM 

11.30-12.30 Matte  Norsk (SNO) 
(todeling) 

Matte Nat/ Samf KH/ SVØM 

12.45-13.45 Engelsk  
 

Gym a,b,c KRLE Nat/ Samf Slutter 12.15 

 

 

 

 

 

     

 

  

Lekser til tirsdag Lekser til onsdag Lekser til torsdag Lekser til fredag 

Leseboka s. 88-89 

Matte: Ark, s. A    

 

 

Leseboka s.90-91 

Rød zepp, myk, s. 29. 

 

Leseboka s. 92-96 

Matte: Ark s. B    

Engelsk: 

Read and translate 
page 47- 49. 

Workbook page 41. 

 

Leseboka s. 97-98, til 
«Hvem kommer» 

Gjenfortell det du leste 
til en voksen, bruk dine 
egne ord. 

Ukelekse: Lær det som står om klokka på engelsk på arket du fikk. 

 

Ordens-

elever: 

Karius:  

Maja G og 

Anna 

Baktus: 

Daniel og 

Calum 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZzruMgfPYAhVCWiwKHbSwDDgQjRwIBw&url=http://more-cliparts.net/cliparts/group-of-friends-hugging-clipart.html&psig=AOvVaw38PzQbtm48_7B_3wuekvrx&ust=1516966042687206


 

 

 

 

 

 

 

Ukas mål: 
 

Norsk Jeg vet hva eventyr er.  
Jeg kjenner til minst fire eventyrregler.  
Jeg kan bruke reglene som hjelp til å skrive eventyr. 

Matematikk Jeg kan multiplisere og dividere. 
Jeg kjenner til den kommutative lov: a x b = b x a 

Engelsk I can read and understand a story by Roald Dahl. 
 

Naturfag  Jeg vet hva et stjernebilde er.  
 

Samfunnsfag Jeg vet at de voksne har ansvar for å hjelpe og beskytte barn 
mot mobbing, vold og seksuelle overgrep. 
Jeg vet at alle voksne som skader eller misbruker barn, gjør 
noe ulovlig. 
Jeg vet at alle har rett til å bestemme over sin egen kropp. 

KRLE Jeg vet hvorfor familien er viktig for oss. 
 

Best sammen Jeg kan være en del av en gruppe. 
 

Ukas fokusord: faktatekst, nøkkelord, omsorg, intimsone 
 

www.sorbo.gs.rl.no  

linda.hauge.netland@sandnes.kommune.no 

maren.sande.ellingsen@sandnes.kommune.no 

alexandra.hole@sandnes.kommune.no 

 

Telefon på arbeidsrommet til 4.trinn: 

51338225 (Linda) 

51338226 (Maren) 

51338210 (Camilla) 

51338207 (Anna) 

51338240 (Alexandra) 
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