
  
 

Ukeplan for 4. trinn uke 24 

 

Uke 24 

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 A B A B A B A B A B 

08.30-09.30 Matte Engelsk  Rydding 

Uteskole 
 

Vi drar til 
Sandodden 

Se info. 

-rom Samling 

09.30-09.45 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

09.45-10.45 Engelsk Matte Rydding 
Tine-Stafetten 

 

Fotballturnering 

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

11.35-12.35      -rom Gym Musikk  Fotballturnering 

12.35-12.45 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

12.45-13.30 Norsk  Film Rydding Sommerhygge 

13.30-14.15 FYSAK Film        

 

Lekser uke 24 

Ingen lekser denne uka, men vi minner om Sommerles og håper alle leser litt hver dag.  

 

I løpet av uka må du levere: 

 PC og lader 

 Biblioteksbøker 

 

  



  
 

Info uke 24 

 Alle biblioteksbøker må leveres tilbake på skolen før sommerferien. 

 Onsdag 15. juni skal vi ha uteskole ved Sandodden. Vi blir ute hele dagen. I løpet av dagen vil elevene få 
mulighet til både å bade og å fiske. De som ønsker dette må ha med eget utstyr til fisking, badetøy, 
håndkle og et skift. Dagen avsluttes ved skolen. 

 Torsdag 16. juni blir det Tine-stafett for hele skolen.  

 Fredag 17. juni er siste skoledag. Vi avslutter året med en mini-fotballturnering og litt hygge i 
klasserommet. Elevene kan ha med seg en flaske brus, saft eller iste denne dagen, samt en god 
matpakke. Ikke godteri. 

 Vi minner om Sommerles. Dette er en digital lesekampanje for 1.-7. trinn. 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.   

 Skole-PC og lader må leveres og legges igjen på skolen til sommeren. 
 

Vi vil takke for et morsomt år. Lykke til på 5. trinn. God sommer ønskes dere alle fra 

Stine, Anita, Margaret og Svein Inge.  
 

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

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

Sommerhilsen fra de voksne på 4. trinn. 

 

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

