
 

 

 

  

   Ukeplan for 4. trinn, uke 42  
Ukas faglige mål 
Norsk:  Jeg kan skrive en begynnelse på en fortelling. 
Matematikk: Jeg kan addere og subtrahere flersifrede 
tall på papir. 
Engelsk: Jeg kan lese og forstå ukas tekst og gloser. 

Ukas sosiale mål 
-  Jeg er hjelpsom.  
 
 

På skolen: 
Norsk:  
Å begynne en fortelling 
 

KRLE: 
Toleranse, respekt og konlfiktløsning 

Matematikk:  
Legge sammen og trekke fra 
 

Gym: 
Styrke/motorikk/utholdenhet 

Engelsk:  
Back to school 
 

Musikk:  
BliMe dansen (gruppe 2) 

Naturfag:  
Dyr som ikke finnes mer 

Kunst- og håndverk: 
Veve regnbue (gruppe 3) 
Bildebehandling (gruppe 1) 
Høsttegning  

Samfunnsfag: 
Gutter og jenter 

Mat og helse:  
Grønnsaker og dip (gruppe 4) 

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

Les s. 125  i Zeppelin 
lesebok.  
 
Gjør oppgave 12 og 13 på 
s. 20  i oppgavebok. Skriv i 
matte leksebok. Skriv så 
fint du kan. Ett tall i hver 
rute og marg.  
 
Øv på øvesetning og 
glosene. 
 
 

Les s. 126-127  i Zeppelin 
lesebok.  
 
Arbeid minst 15 minutter 
med Multi smart øving.   
 
Øv på øvesetning og 
glosene. 
 
 
 

Les s. 128-129 i Zeppelin 
lesebok.  
 
Gjør oppgave 2 på s. 129. 
Skriv i norsk leksebok.  
  
Arbeid minst 10 minutter 
med Multi smart øving.   
 
Øv på øvesetning og 
glosene. 
 
 
 

Les s. 16 i Stairs textbook. 
De som vil leser også s. 
17-18.   
 
Lær deg ukas begrep. 
Skriv en setning til hvert 
begrep. Skriv i norsk 
leksebok.  
 
Øv på øvesetning og 
glosene. 
 

Ukas øvesetning: 

Snart er jeg en sjørøver 

på en stolt tremaster. 

 

 

 

 
 

                

 

            

Ukas begrep: 
forsker 
geologi 

nålevende 
mikroskop 

Ukas gloser: 
 
who – hvem 
stole – stjal 
finally  – til slutt 
then – da  
 

Ukas sang: 
Tenke sjæl 



 Informasjon 
 Håper alle har hatt en fin høstferie! 

 Husk å sende epost til to av lærerne på trinnet ved melding om sykdom 

 

 
 

 

 

Ukeplan fra SFO 
 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

4.klasseklubb Magnetdag m/ 
varmmat 

Frilek Bibliotek 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 

 

 

mailto:hege.navdal@sandnes.kommune.no
mailto:Bogafjell.skole.sfo@sandnes.kommune.no
mailto:elisabeth.rafoss.loftsson@sandnes.kommune.no
mailto:vivian.sorhus@sandnes.kommune.no

