
 

 

 

Ukeplan for  

4. trinn 

 

Uke 35 og 36 

24. august - 4.september 

 

 

Bursdagsbarn i august og 

september: 

4A  

Emilie 3. august  

4B 

Lasse 5.august 

Audun 21.august 

Emma 23.september 

Isak 24.september 

Henrik H 30.september 

 

Ukens elever 

4A 

Uke 35: Atrisa og Håvard  

Uke 36: Marius og Mari 

4B 

Uke 35: William og Sara 

Uke 36: Mikkel og Sindre 

 
 

Fag 

 

Læringsmål 

 

Norsk  Jeg kan lese og lytte til fortellinger, eventyr, sangtekster, faktabøker 

og andre tekster og samtale om hva tekstene betyr. 

Jeg kan forklare begrepene fabel og moral.  

 

 

Matematikk  

 

Jeg kan plassere og beskrive posisjoner i et koordinatsystem.  

 

Engelsk 

 

Jeg kan telle fra 1 - 100.  

Jeg kan bruke am, are og is riktig. 

Jeg kan stille spørsmål og svare i presens. 

 

 

 

Naturfag 

  

Jeg kan fortelle om dyr og samtale om hva god dyrevelferd er.  

Jeg kan fortelle om hvilke rettigheter dyr har. 

 

KRLE 

 

Jeg er en god venn og deler gode ord. 

 

Sosial kompetanse

 

 

Jeg kan klasseromsreglene.  

Jeg husker på å vaske hender når jeg kommer inn om morgenen og 

etter friminutt.  

Jeg inkluderer andre med i lek.  

Se filmen vi laget i 3.klasse!  
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Lekseplan for ukene 35 og 36 

 

 

 

 

 

35 

Norsk leselekse:  

Les minst 15 min. hver dag i egen bok. På fredag skal du fortelle klassen hva du har lest.  

Etterhvert når du er ferdig med ei bok, skriver du boktips på Classroom (det ligger på Classroom 

under norskfaget). 

Norsk skrivelekse:  

Lim inn arket “Postkort” i lekseboka di. Skriv et postkort til norsklæreren din og fortell om deg selv 

og hva du gleder deg til i 4.klasse.  

Husk å øve på øveord.  

Matematikk:  

Gjør side 2 og 3 i multi oppgaveboken. Husk at du skal føre svarene fint inn i matematikk 

leksebok. Se sjekklisten.  

+15 minutter MSØ.  

Engelsk:  

Les side 5 og 6 i Stairs textbook. Engelskboka må ligge i sekken. Husk bokbind. 

Gjør ferdig “This is me” (det ligger på Classroom under engelsk). 

 

Øv på gloser. Det blir gloseprøve hver fredag.  

 

 

 

 

 

 

36 

Norsk leselekse:  

Bruk BO og jobb med sidene 8-11 i Zeppelin lesebok. Leseboka må ligge i sekken. Husk bokbind.  

Les minst 15 min hver dag i egen bok.  

Norsk skrivelekse:  

Gjør oppgave 2a og 2b side 11 i gul Zeppelin. Overskrift: Skrivelekse uke 36.  

Husk å øve på øveord. 

Matematikk:  

Gjør side 4 og 5 i multi oppgavebok. Husk at du skal føre svarene fint inn i matematikk leksebok. 

Se sjekklisten.  

+15 minutter MSØ.  

Engelsk: 

Jobb med arket “Back to school”. Her er det både en tekst, skriveoppgaver og gloser.  

Gloseprøve på fredag med fokus på to be.  

 
Gloser: 

Uke 35 Uke 36 

pencil = blyant 

teacher = lærer 

friends= venner 

lesson= time 

always = alltid 

to be = å være 

I = jeg 

you = du 

he = han 

she = hun 

it = den, det 

we = vi 

you = dere 

they = de 

am, is, are = er 

 

Øveord:  

Uke 35 Uke 36 

være, vært, lære, lært, ærlig, fælt kort, sokk, klokke, hoppe, sove, love 

 

Øv muntlig og skriftlig på gloser og øveord. Øv på setninger til øveord. Setninger til gloser er frivillig. 
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Informasjon til hjemmet 
 

Det har vært en kjempefin oppstart i 4.klasse. Stor stas å treffe alle elevene igjen. Vi gleder oss til et 

kjekt og lærerikt år sammen! 

 

★ Lærere på trinnet. Eline Zwerg er kontaktlærer for 4a og Hilde Åtland er kontaktlærer for 

4b. Marie Høllesli, Terje Hiim Hansen og Sissel Furuly Unsvåg er faglærere på trinnet. Helene 

Van Der Hoeven er lærling på trinnet vårt. 

★ Foreldremøte. Mer informasjon om dette kommer.  

★ Fravær mailes til kontaktlærer. Vi oppfordrer dere til å bruke e-post når vi skal kontaktes.  

★ Hjemmesiden. Minner dere om å abonnere på hjemmesiden til skolen. Både forside og 

klasse. Mye informasjon legges her.  

★ Melk og frukt.  Dette kan bestilles på skolens hjemmeside. Vi oppfordrer til at det bestilles 

kun en type melk til elevene i uken for å unngå for mye administrasjon. 

★ Pennal. Husk å ta med blyanter, fargestifter og visk hver dag. Vi har ikke lov til å dele.   

★ Svømming blir annenhver onsdag. 4A starter uke 34 og 4B uke 35. Husk badehette, 

badetøy, svømmebriller, såpe og håndkle. Klassen deles inn i to grupper. Første gruppe går 

fra skolen presis kl. 08.15, oppmøte kl. 08.10. Det er viktig at alle møter presis de dagene de 

skal starte med svømming. 

★ Gym blir ute så lenge været tillater det. Ta med gymtøy og innesko. Innesko kan ligge på 

skolen hele tiden og brukes både i klasserom og i gymsal.  

★ Zeppelin lesebok. Ta godt vare på denne og ta på bokbind. Denne boken skal alltid ligge i 

sekken. Stairs textbook skal også ligge i sekken de ukene vi bruker den i lekse. Ellers skal 

den ligge på skolen. Vi skal hjelpe elevene med dette. Husk bokbind.  

★ Multi oppgavebok i matematikk brukes til lekser og kan alltid ligge hjemme.  

★ Vennegruppe. Etter ønske fra elevene har vi også vennegrupper i fjerde klasse. Se eget 

skriv som kommer i uke 35.  

★ Perm i sekken. Vi setter pris på om elevene har en perm/mappe liggende i sekken. Her 

legges informasjon, lekseark og lignende. Løse ark/skrivebøker i sekken kan fort forsvinne.  

★ Drikkeflaske. Minner om at alle må ha med drikkeflaske på skolen.  

★ Nivådeling lekser. Vi fortsetter med nivåbaserte lekser innimellom. Vanskelighetsgradene er 

gul (middels) og grønn (vanskeligst/mest). 

 

Ønsker alle ei nydelig uke! Hilsen alle oss på 4.trinn  
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