
           

           

     UKEPLAN FOR 4. TRINN UKE 34 

Ukas gullregel: Vi snakker hyggelig og hjelper hverandre. 

Mandag 21.08 Tirsdag 22.08. Onsdag 23.08. Torsdag 24.08. Fredag 25.08. 

Velkommen tilbake! 

09-10 Samling i 

basen med 

informasjon, 

presentasjon av nye 

fjes. 

 

Bli kjent. 

Grupperegler 

Ukas ord 

 

Turdag 

Vi går på tur. 

Ta med klær etter 

vær. 

Uteskole naturfag 
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Valg av 

elevrådsrepresentanter 

Vi øver på 

FAIF(fagtekst i fokus) 

 

Matpause og storefri Matpause og storefri  Matpause og storefri Matpause og storefri 

 

Vi sjekker skap og 

nye bøker.  

Vi øver på å lese 

ukeplan. 

Hvilke forventninger 

har vi til 4.-trinn? 

 

Alle elever er 

ferdige kl 13:00  

 

Vi får nye 

skrivebøker i mange 

fag.  

 

Vi slutter 12:45 

 

 

 

 

 

 

 

Vi slutter 14:00 
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Vi slutter 13:45 

 

Samfunnsfag 

 

 

 

 

Vi slutter 13.00 

AKS AKS AKS AKS AKS 

0730-0800: Frokost  

1315: Stek ris med 

gr.saker kyllinpølser/ 

fiskekaker 

1345-1500: 

Uteaktiviteter 

 

Stenger 1700  

0730-0800: Frokost 

1305:Toro 

tomatsuppe(gl.fr og 

melkefri) 

1345-1500:  

Uteaktiviteter 

 

Stenger 1700  

0730-0800: Frokost   

1315: Pasta med 

kjøttsaus 

1345-1500: 

 Uteaktiviteter 

 

 

Stenger 1700  

0730-0800:Frokost 

1315: Fiskekaker 

m/potetmos og 

gr.saker 

1345-1500:   

Uteaktiviteter 

 

Stenger 1700  

0730-0800: 

Ostesmørbrød  

1315: Ute 

1400:Nudelsuppe og 

omelett 

1430 :Ute Gymsal Film 

Perling Dansematter 

Stenger 1700  

 

 



Ukas mål:  

Jeg leser ukeplanen hjemme sammen med foreldrene mine, slik at jeg vet hva jeg skal 

ha med på skolen og hva som skal skje kommende uke. 

Ukas ord: bartrær og løvtrær, lavvo, maurtue 

Lekser:  

Sette på bokpapir på alle bøker med hard perm. Bringes med på skolen senest fredag.    

Husk navn på bøker, klær og utsyr. 

 

Annen informasjon:  

Vi ønsker alle velkommen tilbake fra sommerferie og håper alle er klare til innsats! Mye 

er nytt på 4.-trinn.  

Leksetid: Det er mulighet for å være med på leksetid fra 08.15 – 08.30 hver dag for alle 

elever. Det er kun mulighet til å gjøre lekser i basen i dette tidsrommet. En av lærerne 

på trinnet er tilgjengelig for de som ønsker hjelp. Skal ikke barna gjøre lekser må de 

være ute i skolegården. De som ønsker leksetid må være i basen til 08.15. Etter dette 

blir døra låst til 08.30. Ingen får oppholde seg i garderoben.  

Mat og helse er det nok mange som gleder seg til. Kanskje kommer det dere der 

hjemme til gode også ☺. Eirik Adhell er skolens Mat og helse lærer. Det blir en del 

teori, vi skal bli kjent på skolekjøkkenet, men vi skal også lage noen godsaker med 

høstens råvarer.  

Kunst og Håndverk (K&H) deles inn i sløyd og tekstil. Halvparten av elevene har 

enten sløyd eller tekstil første semester, så bytter vi. Den første tiden går med til å bli 

kjent på Kunst og Håndverksrommene, på sløydsalen og på tekstilrommet. Maria 

Oterhals er Kunst og Håndverkslærer på Ammerud og vil ha gruppene i tekstil.  

Svømming er et satsningsområde for Oslo kommune. Gymtimene kommer 

hovedsakelig til å bli brukt til svømmeopplæring i tiden frem mot vinterferien. 

Opplæringen på 4.-trinn skjer i samarbeid med sportsklubben Speed. De har fortløpende 

svømmekurs. Se www.sk-speed.no og www.tryggivann.no for mer informasjon. Vi 

oppfordrer alle til å forsterke svømmetreningen på eget initiativ. Svømmingen starter 

allerede uke 35 (onsdag 30. august). Husk: badetøy, håndkle og såpe. Eleven i den 

første gruppen drar fra skolen 08.00. 

Foreldremøte: mandag 25. september. Hold av datoen. 

 

http://www.sk-speed.no/
http://www.tryggivann.no/


 

 

 

Lærere på trinnet:  
 

 

4.1 Ragnhild Hoel Nielsen  

4.2 Jenny Lovise Pedersen  

4.3 Anne Mari Ringstad 

4.4 Tommy Riise Olsen 

 

 
 

Spesialpedagog: Lina Seim Vataker 

Ressurslærer: Vera Leknes,  

Kroppsøvingslærer: Adele Hasle                               

Mat og helse: Eirik Adhell   

Kunst og håndverk (tekstil): Maria Oterhals 

    

 

Hilsen Jenny, Tommy, Anne Mari, Fredrik, Drezan, Vera, Lina, Eirik, Maria og Ragnhild. 


