
Ukeplan uke: 40 Trinn: 4

Tema:

Sosialt mål: Vise god arbeidsro 

Nettvett Informasjon fra skolen:

Skolefotografering blir på fredag 

Vi har delt ut skjemaer til elevsamtaler.  
elevsamtaler.  Ber dere å fylle det ut, og 
og returnere det førstkommende 
tirsdag; altså 5/10. 

Husk et  rent og pent syltetøyglass til 
kunst og håndverk på tirsdag! 

Vennskapsdag for hele skolen på 
torsdag – dette er det elevrådet som står 
står for. Vi gleder oss! 

Etter høstferien starter vi opp med 
innegym. Vi ønsker da at elevene har 
med seg gymtøy/skift, samt innesko. 
Dusjen venter vi med i.o.m. at gym er 
siste time tirsdager.

Leksene denne uka blir gitt som 
ukeslekse (se lekseplanen), da 
oppgavene som er  tildelt fra 
Skolestudio er ulike for elevene. 

Etter høstferien får vi en ny gutt i 
klassen. Han har tidligere gått på 
Sørskogbygda skole. Vi tar godt i mot 
mot han !

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

08:30-10:00
Norsk/
KRLE

Norsk/ K og H
Svømming

deer/
matte

Vennskapsdag
Arbeids-
program

10:00-10:15 FRIMINUTT

10:15-11:00 Spillgrupper KRLE Samfunnsfag Fotografering

11:00-11:45 MATPAUSE OG FRIMINUTT

11:45-13:15
Norsk/

Samfunnsfag
Matte/

Mediatek 
Mediatek/

engelsk
Vennskapsdag

Hjerterom

God høstferie! 

13:15-13.20 FRIMINUTT

13:20-14:05 Gym 



Lekseplan for 4.trinn
Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag

Matte: Ukeslekse; det betyr at du 
må være ferdig med alle leksene 
til fredag, men du bestemmer 
selv når du gjør de. 
Jobb på Skolestudio.no med 
matteoppgavene som Unni har 
tildelt deg. 
NB! Du må noen ganger bruke brun 
kladdebok for å finne svarene. 

Norsk:
Arbeid med side 9 i Zeppelin 
arbeidsbok. Må være ferdig til 
fredag. 

Husk lånebok hvis du skal bytte 
i morgen!

______________________
Fox: Ole-H, Ruth, Trym, 
Martinus, Adrian, Kasper, 
Mats, Adrian A., Mia, Arin, 
Natalie, Sofia, Nathaniel
Deer: Tobias, Amalie,
Teodor, Odin, Kristian-A, 
Eva, Emily-K., Sorah, Selin, 
Emilie, Lasse, Selma, Nora

Matte: Ukelekse på 
Skolestudio.

Norsk:

Arbeid med oppgave 1 
under «verb» som Elisabeth 
har gitt deg inne på 
Skolestudio.

Les minst 10 minutter i 
låneboka di.

Husk svømmetøy for deer!

Matte: Ukelekse på 
Skolestudio.

Norsk:

Arbeid med oppgave 2 
under «verb» som Elisabeth 
har gitt deg inne på 
Skolestudio.

Les minst 10 minutter i 
låneboka di.

Matte: Gjør ferdig alle 
matteleksene på Skolestudio. 

Norsk:

Åpne et nytt dokument i 
Word og skriv fem setninger 
om hvordan vi skal ta godt 
imot den nye eleven som 
kommer til oss etter 
høstferien.

Pass på at dette lagres på 
området ditt (Skal skje 
automatisk.)


