
 

Kontaktlærer: Agnes Jaworska.  agnes.jaworska@vatneli.no Marianne Tysseland: marianne.tysseland@vatneli.no 

UKEPLAN FOR 3. og 4. Klasse - UKE 24 HUSK at ukeplan også ligger på g-mail  
Mål for sommerferien i norsk: Jeg skal lese litt hver eneste dag i sommerferien! 

Mål for sommerferien i matte: Jeg skal bruke matematikk i praktiske sammenhenger minst en gang hver dag i sommer! 

Sosialt mål for uken/perioden:  Ukens verdi: 

 

 

 

 

 

 

 

Mandag  Tirsdag 

Idrettsdag  

Onsdag 

Tur til Utstein kloster 

Torsdag  

Siste skoledag 

Husk å levere inn alle biblioteksbøker du har lånt på 

skolen. 

Hver dag i hele sommer: Les minimum 10 minutter i boka di på Lesemesteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI RYDDER, VASKER OG KLARGJØR KLASSEROMMET 

TIL NESTE ÅR - FØR VI KOSER OSS MED FILM OG 

SNOP. AGNES LAGER KAKE OG MARIANNE kjøper 

inn snop, popcorn og saft - SUPERPREMIE for 

verdens flinkeste og greieste elever!!!!!!!!!  

GOD SOMMER 

HUSK! Sommerles og Lesemesteren i sommer! 

 

 

mailto:agnes.perska@vatneli.no
mailto:marianne.tysseland@vatneli.no


 

Kontaktlærer: Agnes Jaworska.  agnes.jaworska@vatneli.no Marianne Tysseland: marianne.tysseland@vatneli.no 

 
Info: Sommerferien nærmer seg med stormskritt. Torsdag er siste skoledag  med avslutning på kvelden. På avslutningen kl 18:00 kan 7. og 10. 

trinn ha med seg familie. Elever fra Vatneli er også velkomne, men på grunn av smitterestriksjoner kan ikke familie til disse delta.  

Idrettsdag: SMÅTRINNET (til 5.klasse:) 

 

08.30-10.15: Idrettsdag 1.-5.trinn. Reiser felles til Sandnes stadion fra skolen.  

10.15: 1.-5.trinn reiser tilbake til skolen. Skolen ordner transport begge veier. 

Resten av dagen er 5.og 4.trinn sammen, og 1.-3.trinn, slik at elevene blir kjent 

med høstens klasse.  

 

Husk: 

● Oppmøte på skolen.  

● Nok drikke. Du kan ha med kjeks, men ikke snop.☺ 
● Godt humør og innsatsvilje!  

● Lunsj på skolen når vi er tilbake igjen. 

 

Tur til Utstein Kloster: 1.-4. trinn: 

Onsdag reiser vi med minibussen til Utstein Kloster. Det blir omvisning inne i klosteret og aktiviteter i klosterhagen. Ta med 

klær etter vær, en god matpakke og full vannflaske. Det er lov å ha med litt kjeks. Gi gjerne beskjed om ditt barn blir lett 

bilsyk, da forsøker vi å ta hensyn ved plassering. Vi reiser fra skolen ca. 09:00 og returnerer senest kl. 14:00 

 

Her kan du melde deg på sommerles 2021: https://sommerles.no/ 

 

Lese i sommer! Alle elevene har egen bruker på lesemesteren, bruk denne ressursen flittig, så hjelper du til med å holde 

barnets leseferdigheter ved like gjennom ferien. 
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