
  
 

Ukeplan for 4. trinn uke 22 og 23 
Fag/tema Mål 

Norsk 
 

Jeg kan lese en tekst og hente ut informasjonen jeg blir bedt om.  
Jeg kan bruke egne fakta til å skape en tekst.  

Matematikk 
 

Jeg kan løse tekstoppgaver.  
Jeg kan klokka (hel, halv og kvart time).  

Engelsk 
 

I can read and understand a text about Australian animals. 

I can write five facts about an Australian animal. 

Tema Jeg kan finne informasjon, beskrive og presentere et dyr som lever i 
eller rundt Sagtjernet.  

Verdier 
 
 

 

Være vennlig 

 

Uke 22 

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 A B A B A B A B A B 

08.30-09.30 
Sommersang 

 
Vi øver i Elverum 

kulturhus. 
Se informasjon. 

 Norsk PC 

Vann i nærmiljøet 

 

Vann i nærmiljøet 

 

09.30-09.45 Friminutt Friminutt 

09.45-10.45  PC Norsk 

10.45-11.35 Spising/Friminutt Spising/Friminutt 

11.35-12.35  
Sommersang 

 
Se informasjon 

Møte 
skolestartere 

12.35-12.45 Friminutt Friminutt Friminutt 

12.45-13.30 Arbeidsplan/ 
Leksetime 

Vann i 
nærmiljøet 

RUSKEN 

13.30-14.15        

 

Lekser uke 22 

Fag  
 

Norsk   Les minst 15 minutter hver dag. 

 Følg linken. På flyplassen / Les fra virkeligheten / Øv på lesing / Norsk / Byparken 

3-4 / Salaby Skole Les teksten og gjør oppgavene.  

 Ta med biblioteksbøker du har liggende hjemme. Disse må leveres på 

skolen senest fredag. 

Matematikk   Gå inn på bjella på skolestudio og klikk på «Mattelekse uke 22». Gjør 

oppgavene.  

Engelsk  Read “English homework week 22” in Skolestudio. Write five facts about 

one of the animals you have read about. Write in Homeworkbook. 

 

  

https://skole.salaby.no/3-4/norsk/ov-pa-lesing/les-fra-virkeligheten/pa-flyplassen
https://skole.salaby.no/3-4/norsk/ov-pa-lesing/les-fra-virkeligheten/pa-flyplassen


  
 

Uke 23 

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 A B A B A B A B A B 

08.30-09.30 2.pinsedag 
 

Skole og SFO 
stengt 

Matte 
 

Norsk 
 

Svøm/ 
norsk 

Musikk Norsk 
 

Matte KRLE 

09.30-09.45  Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

09.45-10.45  Norsk 
 

Norsk 
 

Musikk Svøm/ 
norsk 

Engelsk KRLE Matte 

10.45-11.35  Spising/Friminutt Spising/Friminutt Spising/Friminutt Spising/Friminutt 

11.35-12.35  Norsk Matte Samling i 
Storstua 

Engelsk Rydde klasserom 

12.35-12.45  Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

12.45-13.30  K&H Matte Engelsk Rydde klasserom 

13.30-14.15  K&H        

 

 

Lekser uke 23 

Fag  
 

Norsk   Les minst 15 minutter hver dag. 

 Følg linken. På restaurant / Les fra virkeligheten / Øv på lesing / Norsk / Byparken 

3-4 / Salaby Skole Les teksten og gjør oppgavene.  

Matematikk   Gå inn på bjella på skolestudio og klikk på «Mattelekse uke 23». Gjør 

oppgavene.  

Engelsk  For Thursday: «Bring a thing». Prepare at least five sentences in English 

about your “thing” (ex. colour, size, how you got it, how old it is, how to use 

it...). You are going to tell someone in your class about what you have 

brought. Weapons are not allowed.  

 

  

https://skole.salaby.no/3-4/norsk/ov-pa-lesing/les-fra-virkeligheten/pa-restaurant
https://skole.salaby.no/3-4/norsk/ov-pa-lesing/les-fra-virkeligheten/pa-restaurant


  
 

Info uke 22 og 23 

 Siste frist for å gjøre oppgaver og registrere distanse på Mattemaraton er 31. mai.  

 For informasjon om Sommersang. Se eget vedlegg lenger ned. 

 Det blir ikke sommeravslutning på skolen i år. Det blir sommersang istedenfor.  

 Det blir foreldremøte onsdag 1. juni, kl. 18.00. For innkalling, se eget vedlegg lenger ned.  

 Årets førskoledag blir onsdag 1. juni. 4.trinn er faddere for neste års førsteklassinger. Vi hilser på 
førskolebarna i løpet av dagen. 

 Guttene har svømming onsdag i uke 23. 
Husk svømmetøy, håndkle, dusjsåpe og badehette. 

 Alle biblioteksbøker må være tilbake på skolen innen fredag 3. juni.    

 1. juni starter også årets Sommerles opp. Dette er en digital lesekampanje for 1.-7. trinn i hele landet. 
Elvene kan registrere bøker de leser, samle poeng, få lesetips og hente kule premier ved biblioteket. 
Sommerles er en fin måte å motivere elevene for lesing igjennom sommerferien.   

 Vi minner om at elever som har med sin skole-PC hjem må ha med denne tilbake på skolen fulladet hver 
dag. 

 

Beskjeder til lærer sendes gjennom appen «visma min skole». 

Skolens nettside: https://www.elverum.kommune.no/skole/grunnskoler/sobakken-skole/ 

Maihilsen fra de voksne på 4. trinn. 

  

https://sommerles.no/
https://www.elverum.kommune.no/skole/grunnskoler/sobakken-skole/


  
 

Informasjon om Sommersang 

 

Elevene har øvd flittig og nå gleder vi oss til Sommersang i Elverum kulturhus. 

Sommersang er en del av Den kulturelle skolesekken (DKS). DKS er en ordning hvor kulturdepartementet i 

samarbeid med Utdanningsdirektoratet (Udir) har en nasjonal ordning for å gi alle skolebarn en 

sikringskost av kulturopplevelser i løpet av skoleårene.  

 

For elevene vil dagene se slik ut i uke 22: 

Mandag 30.mai går som vanlig. Elevene møter til skolestart. Vi går sammen til og fra Elverum kulturhus. 

Dagen avsluttes ved skolen. Elevene trenger drikke og en god matpakke denne dagen. PC kan ligge igjen 

hjemme. 

Tirsdag 31.mai kan elevene møte utenfor Elverum kulturhus kl. 11.30.  

Elever som må komme på skolen fra kl. 08.30 og ikke kan møte direkte ved Elverum kulturhus – send 

Visma-melding til Svein-Inge.  

Det blir en god matpause i 15-tiden, så send med elevene en stor og god matpakke denne dagen. 

Konserten starter kl. 16.30 – og da er vi sikre på at det står en spent gjeng med 4.trinns-elever på scenen.  

Dagen avsluttes ved Elverum kulturhus etter endt konsert. 

  



  
 

Foreldremøte 4. trinn, vår 2022 

 

Tid: Onsdag 1. juni 2022, kl. 18.00 

Sted: Storstua, Søbakken skole 

 

Agenda: 

1. Informasjon fra trinnet 

2. Lesing 

3. Nettvett 

4. Verdier på timeplanen 

5. Valg av klassekontakter – nye vararepresentanter for 2022/2023 

6. Eventuelt 

 

Hilsen voksne på 4. trinn 


