
 

 

 

Ukeplan for  

4. trinn 

 

Uke 37 og 38 

7.september-18.september 

 

 

Bursdagsbarn i september: 

4A  

Ludvig 21. september 

Ylva 30. september  

 

4B 

Emma 23.september 

Isak 24.september 

Nova 22.september 

Henrik H 30.september 

 

Ukens elever 

4A 

Uke 37: Ida og Snorre 

Uke 38: Anna  og Ole 

4B 

Uke 37: Matheo og Silje  

Uke 38: Max og Mari 

 
 

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. 

Jeg kan plassverdisystemet med ener-, tier-, hundrer- og tusenplass.  

 

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

etter friminutt.  

Jeg inkluderer andre med i lek.  

Jeg gir meg selv og andre god arbeidsro.  
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Lekseplan for ukene 37 og 38 

 

 

 

 

 

37 

Norsk leselekse:  

Bruk BO og les s. 21-24 i gul Zeppelin.  

 

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:  

Jobb med ark om ordklasser.  

Matematikk:  

Gul: Ark 1 og 2 + 15 min MSØ 

Grønn: Ark 1,2 og 3 + 15 min MSØ  

Engelsk:  

Jobb med ark “Are you okay?”. Her er det både en tekst, skriveoppgaver og gloser. 

Gloseprøve på fredag.  

 

 

 

 

 

 

38 

Norsk leselekse:  

Bruk Bo og les side 25-27 i gul Zeppelin.  

Les minst 15 min hver dag i egen bok. Husk boktips på Classroom når du er ferdig med ei bok.  

Norsk skrivelekse:  

Lag overskrift Norsklekse uke 38 i lekseboka. Gjør oppgave 2 a, b, c og 3 s.27. Skriv i norsk 

leksebok. 

 

Husk å øve på øveord.  

Matematikk:  

Gul: Gjør side 7 og 8 i multi oppgaveboken. + 15 min MSØ.  

Grønn: Gjør side 7,8 og 9 i multi oppgaveboken. + 15 min MSØ. 

Husk at du skal føre svarene fint inn i matematikk leksebok. Se sjekklisten. 

 

Engelsk: 

Jobb med ark “Am, is, are”.  

Les side 9 i Stairs. Husk å lese flere ganger både på engelsk og oversette til norsk.  

Ekstra: side 10.  

Gloseprøve på fredag.  

 
Gloser: 

Uke 37 Uke 38 

hurt = skadet 

cold = kald 

thirsty = tørst 

hungry = sulten  

tired = trøtt 

another one = en annen  

climb = klatre 

draw = tegne 

use = bruk 

talk = snakke 

 

Øveord:  

Uke 37 Uke 38 

kom, komme, klem, klemmer, flom, 

flommer 

kaptein, svaie, skaut, bøye, leie, høyde 

 

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 
 

★ Ny elev. Vi er så heldige å ha fått ei jente fra Danmark på 4.trinn. Hun heter Nova og går nå 

i 4B. Elevene har tatt godt imot henne og vi håper hun vil trives godt på Lassa skole.  

★ Foreldremøte torsdag 10.september i mediateket.  

4A møtes klokken 17.30-18.30. 4B møtes klokken 19.00 - 20.00. Vi setter pris på om dere 

ikke kommer mye før eller er igjen lenge etterpå. Dette på grunn av hensyn til smittevern.  

Agenda: presentere de voksne på trinnet, praktisk informasjon, litt om fag, klassemiljø og 

valg av nye representanter til FAU og klassekontakt. Velkommen!  

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

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

★ 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.  

★ Vi ser at flere trenger påminnelser om å holde god orden i bøker, sekk og garderobe. Snakk 

gjerne om dette hjemme.  

★ Vi vil ha mye fokus på leseglede og leseforståelse. Snakk gjerne sammen hjemme om hva 

bøker/fortellinger handler om. Leselekser på norsk og engelsk bør leses tre ganger (for 

eksempel to ganger høyt og en gang stille). Engelsk leselekse bør leses både på engelsk og 

oversettes til norsk. Vi ønsker at lekser skal være repetisjon av gjennomgått tema på skolen 

og prøver å gå gjennom mest mulig i starten av uken.  

★ Torsdag 17.september får vi forfatterbesøk av Jørn Lier Horst. Vi gleder oss!  

★ Bøker:  

- Husk bokbind på Zeppelin lesebok. 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. Fint om dere får tatt på bokbind 

på denne også. Elevene har den med hjem til leselekse uke 38. 

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

Vi har snakket mye med elevene om bøker som skal være i sekken og vi vil også 

nevne dette på foreldremøtet.  

 

 

Ønsker dere ei nydelig uke og velkommen på foreldremøte! 

Hilsen oss på 4.trinn.  
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