
 
Uke 19-20. Læringsplan for 4. klasse 

INFORMASJON FRA SKOLEN 
 

Hei alle sammen! 
 

Endelig starter vi med svømming. Onsdag 10.mai drar vi fra skolen kl. 10 og er tilbake ca. 12:20. Vi spiser litt 

før vi drar og da vi kommer tilbake. Lurt med god niste denne dagen. Vi starter rolig med vanntilvenning slik at 
vi blir kjent med hvordan elevene håndterer vann. Er det noe vi burde vite, send meg en Transponder. Med 

svømming kommer det noen endringer i timeplanen. Se ny timeplan under.  
 

I hele mai skal vi være med på noe som heter MATTEMARATON, der målet er å repetere matematikkpensum på 
en spennende og motiverende måte. Dette er en lagkonkurranse der vi som klasse regner oppgaver, er i 

bevegelse og konkurrerer om ganske kule premier, både som klasse og individuelt. Maratonen består av 200 
oppgaver og 42,2 km fysisk aktivitet. Hjemlekse denne måneden er derfor å gjøre oppgaver i mattemaraton, 
samt logge distanse. Aktivitetene elevene kan logge skal registreres i km. Eksempel på aktivitet kan være å 

gå/jogge, sykle, telle skritt, fotballtrening, hoppe på trampolinen, svømming, osv.. Én time aktivitet = 3km og 

skritt kan regnes om til km (det kan jeg hjelpe til med på skolen).  
Send Transponder om det oppstår utfordringer med opplegget hjemme. Gå gjerne inn på 

https://mattemaraton.no/ og les mer om konkurransen.  

 
Over læringsarbeid er det nå kommet en ny rubrikk med klassens mål. Her vil det stå hva vi jobber ekstra med 
for at det skal vært trygt og godt å være elev på 4.trinn. Generelt jobber vi mye med regler og rutiner. Dette 

gjør vi for at skoledagen skal være forutsigbar for elevene.  
 

 
Huskeliste eller verdt å merke seg for ukene som kommer: 

 
Uke 19: 
Onsdag: Svømming. Husk svømmetøy, håndkle, såpe, drikkeflaske til baggen og nok niste for litt mat før vi 
drar og mat da vi kommer tilbake.  
Torsdag: Elevrådsmøte 
 

Uke 20:  
Mandag: Utkledningsdag (kle deg ut som noe som starter med forbokstaven din) + overraskelse fra elevrådet. 
Tirsdag: Øve til 17. mai 
Onsdag: FRI – Gratulerer med dagen! 
Torsdag: FRI 

    
Uke 
19 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.40-
09.35 

Startkvart 
Høytlesing i 

klasseboka. 
 

Norsk 
«Stoler du på det?» 

Reklame skal 
påvirke.(Aunivers). 

Startkvart 
Skriveoppgave 

 
     

Norsk 
Modelltekst: 

Reklame 
Lag en reklame! 

Startkvart 
 

Forberedelse 
svømming 

Startkvart 
 

KOH 
Vi pynter 
vinduet til 

17.mai 

Startkvart 
 

Samfunnsfag 

09.35-
10.30  

 
Svømming 

 

Musikk 
Vi øver sanger 

til 17.mai 

10.30-
10.55  

Mat Mat Mat Mat 

10.55-
11.20  

Storefri Storefri Storefri Storefri 

11.20-
12.15  

Matematikk 
Mattemaraton 
Tekstoppgaver 

KRLE KRLE Matematikk 
Stasjoner 

12.15-
13.10 

Engelsk 
May, 17th 

Svømming/ 
matematikk 

Engelsk 
May, 17th 

Tekstoppgaver 

13.10-
13.20  

Friminutt Friminutt  

13.20-
14.15  

Naturfag 
Hvor kommer jeg 

fra? 

Læringsarbeid  

 
 
 

https://mattemaraton.no/


 
Uke 

20 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.40-
09.35 

Startkvart 
Høytlesing 

Norsk 
Språkmix: Enkel 

og dobbel 

konsonant 

Startkvart 
Ordlek 
Norsk 
Skriv! 

Faktatekst 

 
17.mai 

 

 
 

Gratulerer med 
dagen! 

 
Kristi 

himmelfartsdag  
 

Startkvart 
 

Samfunnsfag 

09.35-

10.30  

Musikk 

Hemmelig 
prosjekt 

10.30-
10.55  

Mat Mat Mat 

10.55-

11.20  

Storefri Storefri Storefri 

11.20-
12.15  

Matematikk 
Tekstoppgaver 

KRLE Matematikk 
Tekstoppgaver 

12.15-

13.10 

Engelsk 

May, 17th 

 

13.10-

13.20  

Friminutt Friminutt  

13.20-

14.15  

Naturfag 

Min læring 

Vi øver til 

17.mai 

 

 
 

Kontaktinformasjon:  
Agnete Havig Skar – lagnskar@skole.ringsaker.kommune.no 

Skolens telefonnummer er 62349900.  

Periode: 15-24 Demokrati og medborgerskap 

 

 

  
 

 

 

 

HJEMMEARBEID 

Klassens mål:  

- Jeg snakker fint til klassekameratene mine  
 

Fag Læringsmål Læringsarbeid 

Uke 19 

Norsk  

  

Vi lærer å lage/ skrive reklame. Ideer og 
innspill får du på skolen i forkant. 

Fullfør og les opp reklamen du har laget for 

en voksen hjemme.  

Engelsk Vi arbeider med ord og uttrykk i forbindelse 
med nasjonaldagen vår 17.mai! 

Øv på ordene om nasjonaldagen vår, du lager 
gloseliste på Karate Squid på skolen. 

Matematikk Jeg kan finne viktig informasjon i en 
tekstoppgave.  
Jeg kan jobbe med en oppgave over tid.   

✿ Jobb minimum 30 min med oppgaver på 

mattemaraton.  

✿ Registrer minimum 8 km i mattemaraton 

Uke 20 

Norsk Vi øver på å skrive gode faktatekster. Ekstra 
fokus: Enkel og dobbel konsonant. 

Lag en ny faktatekst om et valgfritt dyr! Hva 
kan du fra før og hva trenger du å vite mer 
om? Skrives i kladdeboka eller som en 

presentasjon i Book Creator. Arbeidstid ca. 
20-30 minutter. 

Engelsk Vi bruker ord og uttrykk i forbindelse med 
nasjonaldagen vår 17.mai til å skrive 
faktasetninger. 

Skriv 3-5 setninger om hva du gleder deg til 
å se, gjøre og smake på 17.mai. I skriveboka 
di. 

Matematikk Jeg kan finne viktig informasjon i en 
tekstoppgave.  
Jeg kan jobbe med en oppgave over tid.   

✿ Jobb minimum 30 min med oppgaver på 

mattemaraton.  

✿ Registrer minimum 8 km i mattemaraton 

 

 

 

mailto:lagnskar@skole.ringsaker.kommune.no

