
 

 

 

  

   Ukeplan for 4. trinn, uke 47 
Ukas faglige mål 
Norsk:  Jeg kan velge ut ting når jeg skriver.  
Matematikk: Jeg kan bruke divisjon i praktiske 
situasjoner. 
Engelsk: Jeg kan lese og forstå ukas tekst og gloser. 

Ukas sosiale mål 
-  Jeg jobber godt i timene. 
 
 

På skolen: 
Norsk:  
Å skrive er å velge. 
 

KRLE: 
Jødedommen 

Matematikk:  
Ganging og deling 
 

Gym: 
Stasjonstrening/hinderløype/stafetter 

Engelsk:  
It’s getting darker 
 

Musikk:  
Sang (Gruppe 4) 

Naturfag:  
Dyr som ikke finnes mer 

Kunst- og håndverk: 
Bamse av dusker (gruppe 1) 
Digitale bilder (gruppe 3) 

Samfunnsfag: 
Globus og kart 

Mat og helse:  
Fruktsalat (gruppe 2) 

Lekser: 
Til tirsdag Til onsdag: Til torsdag: Til fredag: 

Les s. 133 i Zeppelin 
lesebok.  
 
Multi oppgavebok: 
1: Oppgave 1 s. 39.  
2: Oppgave 4 og 5 s. 41 og 
42  
Velg enten 1 eller 2. Skriv i 
matte leksebok. Skriv så 
fint du kan.  
 
Øv på øveordene og 
glosene. 
 
 

Les s. 134 i Zeppelin 
lesebok.  
 
Arbeid minst 15 minutter 
med Multi smart øving.   
 
Øv på øvesordene og 
glosene. 
 
 
 

Les s. 135-136 i Zeppelin 
lesebok. 
 
Gjør oppgave 2 på s. 136 i 
Zeppelin lesebok. Skriv i 
norsk leksebok.  
 
Arbeid minst 10 minutter 
med Multi smart øving.   
 
Øv på øveordene og 
glosene. 
 
 
 

Les s. 33 i Stairs textbook. 
De som vil leser også s. 34 
 
Norsk leksebok: Skriv en 
setning til hvert av ukens 
begrep.  
 
Øv på øveordene og 
glosene. 
 

Ukas øveord: 
 

      Sjiraff – skive – 

maskin - skøyter -  skjorte 

 

          

 

            

 

 

 

Ukas begrep: 

savanne 

horisont 

forfedre 

forventning 

Ukas gloser: 
friends – venner 
smell – lukte 
sad – trist 
again - igjen 
 

Ukas sang: 
Tenne på musikk 



 Informasjon 
 Husk refleks! Selv om reflekskonkuransen er avsluttet er det viktig å bruke refleks i 

høstmørket   

 I matematikk har vi arbeidet med klokka de siste ukene. Vi ser at noen trenger å 

øve mer på klokka. Derfor oppfordrer vi alle til å fokusere på dette hjemme. Det er 

for eksempel fint om elevene bruker en klokke. 

 Minner om sterk allergi på skolen. Skal du ha med appelsin o.l. så husk å skrelle 

den hjemme.  

 Onsdag 22. 11. skal 4. trinn dra til Vågen vidergående skole for å se musikalen 

Cats. Bussen går kl. 10.30 og er tilbake ca 13.25. 

 Utviklingssamtalene begynner i 4C begynner denne uka. Se eget skriv. 

 

 
 

 
 

Ukeplan fra SFO 
 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Eksperimentgruppe Magnetdag m/ 

varmmat 

Frilek Sosial kompetanse: 

Oppsummering med 

kjente øvelser 

Tur 

 

Mail til SFO-leder: hege.navdal@sandnes.kommune.no  
Bogafjell.skole.sfo@sandnes.kommune.no 
Telefon til basen 948 69 013 (13.15-16.30) 
 

 

Kontaktinformasjon 
elisabeth.rafoss.loftsson@sandnes.kommune.no 
vivian.sorhus@sandnes.kommune.no 
elisabet.tjelta.mjaland@sandnes.kommune.no 
eivind.helgoy@sandnes.kommune.no 
inger.oaland.sjursen@sandnes.kommune.no 
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