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Ukeplan for  

4. trinn 

 

Uke 46 og 47 

9.november - 20.november 

 

 

 

 

Bursdagsbarn i november: 

 

Ukens elever 

 

 

Fag 

 

Læringsmål 

 

Norsk  Jeg kan lese og reflektere over ulike tekster i en avis.  

Jeg kjenner til og kan fortelle litt om forfatteren Roald Dahl.  

Jeg kan kj-lyden og kan skrive ord som starter med kj-lyd. 

 

 

Matematikk  

 

Jeg vet hva negative tall er.  

Jeg vet det matematiske symbolet for likt og ulikt.  

 

Engelsk 

Jeg jobber med Who am I? 

 

Jeg øver på de høyfrekvente ordene.  

 

Jeg kan bruke a/ an riktig.  

 

 

 

Naturfag 

  

Jeg kan fortelle om dyr som har levd før.  

 

KRLE 

 

Jeg kjenner til noen av fortellingene om Jesus og underhistoriene. 

 

Sosial kompetanse 

 

Jeg kan STOPP- regelen og følger denne.  

 

 

4A  

Gabriel 1. november 

Ole 2. november 

Endre 2. november  

Tobias 11. november 

Christian 18. november  

Isak 18. november  

 

4B 

Lill 1.november 

Silje 19.november 

Margrethe 25.november 

4A 

Uke 46: Tore og Ylva 

Uke 47: Julie og Mats 

 

4B 

Uke 46:Harald og Hennie 

Uke 47: Falk og Frida 
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Lekseplan for ukene 46 og 47 

 

 

 

 

 

46 

 

 

Norsk leselekse:  

Bruk BO på leksa før du leser. Les teksten “Følte jeg var mindre verdt enn alle 

andre” enten på ark eller på Classroom → Norsk → “Norsklekse uke 46”.  

Les leksa minst tre ganger, hvor minst to ganger er høyt for en voksen.  

 

Les minst 15 min. hver dag i egen bok.  

Norsk skrivelekse:  

Åpne dokumentet på Classroom → Norsk, som heter “Norsklekse uke 46”.  

Svar på spørsmålene til teksten “Følte jeg var mindre verdt enn alle andre”, og skriv svarene inn i 

dokumentet. Husk stor bokstav og punktum, og at du må svare med fullstendige setninger! Lever 

leksa når du har lest gjennom og rettet svarene dine. 

 

Husk å øve på øveord og setninger til ordene.  

Matematikk:  

Gul: s. 22 og 23 (velg 8 regnestykker på hver oppgave) 15 min MSØ.  

Grønn: s. 22, 23 (velg 8 regnestykker på hver oppgave) og s. 18 + 15 min MSØ.  

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

Engelsk:  

-Les og jobb med tekstene som står under Reading: Who am I  

- Jobb med andre oppgaver på den samme siden. Du bestemmer selv hvor lenge.  

- Øv minst 10 minutter på høyfrekvente ord. Les ordene som vises. 

-Ingen gloser denne uka. 

 

 

 

 

 

 

47 

Norsk leselekse:  

Vi bytter litt lesebok, leseleksen er nå i Tuba Luba. Denne boka skal ligge i 

sekken istedenfor Zeppelin. Zeppelin skal ligge på skolen.  

Bruk BO og les side 72 - 74 om Roald Dahl. Husk bokbind på boka. Øv på å lese høyt 

og tydelig med god flyt. Les minst tre ganger, der minst to av de er for en voksen.  

 

Les minst 15 min. hver dag i egen bok.  

Norsk skrivelekse:   

Svar på spørsmålene side 72 og 73  som hører til leseleksa. Skriv i lekseboka og husk fullstendig 

setning og stor bokstav og punktum. Overskrift: Charlie og sjokoladefabrikken. Oppgavene på 

sidene er frivillige å gjøre.  

 

Husk å øve på øveord og setninger til ordene.  

Matematikk:  

Gul: s. 24 og 25 + 15 min MSØ.  

Grønn: s. 24, 25 og 102 + 15 min MSØ.  

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

Engelsk:  

-Stairs s 34 - 35. Les flere ganger til du leser med flyt. Oversett muntlig til norsk. Husk å ta med 

Stairsboka på skolen hver dag.  

- Gjør arket “Uke 47”.  

- Gloseprøve på fredag. Quizlet uke 47 ligger på Classroom.  

mailto:eline.zwerg@stavangerskolen.no
mailto:hilde.klungland.atland@stavangerskolen.no
https://stairs1-4.cappelendamm.no/oppgavetre/seksjon.html?tid=1140997
https://www.imeskole.no/index.php?pageID=292


Gloser: 

 

 

Øveord:  

 

Øv muntlig og skriftlig på gloser og øveord. Øv på setninger til øveord. Setninger til gloser er frivillig. 
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Uke 46 Uke 47 

Velg sammen med en voksen hvor 

mange gloser du skal øve på denne uka.  

Ikke gloseprøve denne uka, men jobb 

godt med det som står på engelskleksen.  

kurv = basket 

flaske = bottle 

sulten = hungry  

drikke = drink 

spise = eat 

hear = høre 

smell = lukte 

Uke 46 Uke 47 

kjøpe, kjole, kjelke, kjeledress, 

kjenne 

kylling, kyst, kysse, kyr 

Informasjon til hjemmet 
 

★ Chromebook. Minner om at denne må lades hver dag. Ha gjerne headset eller 

lignende liggende i sekken. 

★ Planleggingsdag. Minner om at fredag 13. november er planleggingsdag for både 

SFO og skole.  

★ Vi fortsetter med leseuker. Husk å signere leselodd. Vi fortsetter med leseuker to 

uker til. Dersom noen har noen premier som de vil bidra med, f.eks. rekvisitter fra 

jobb eller annet, tar vi gjerne imot innen fredag i uke 46. Trekningen vil skje uken 

etter. Lesetips for barn kan dere finne her: Lesetips fra Sølvberget.  

★ Omvendt julekalender. Se vedlagt informasjon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ønsker dere ei god uke! 

Hilsen oss på 4.trinn.  
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OMVENDT JULEKALENDER PÅ LASSA   

For tiende året engasjerer Lassa skole seg i solidaritetsarbeid gjennom den skolerettede 

bistandsorganisasjonen Hei Verden.  

Det er et stort engasjement, blant både store og små på skolen. Årets elevråd er i gang med 

forberedelsene til årets «omvendte julekalender». Tanken bak «omvendt julekalender» er å 

la elevene få mulighet til å vise solidaritet med barn i nød ved selv å gjøre en konkret 

innsats.  

Omvendt julekalender på Lassa innebærer at hver elev bruker november måned til å tjene 

en krone eller ti (eller så mye en vil) ved å gjøre en liten jobb hjemme, eventuelt gi noe av 

ukepengene sine, pante flasker eller lignende.  

Denne summen legges i en egen «julekonvolutt» (anonymt) som elevrådet lager og fås på 

skolen. Konvolutten leveres til kontaktlærer innen 1. desember. I adventssamlingen i 

klassene trekker vi hver morgen en konvolutt. Hver skoledag i desember vil klassene se en 

filmsnutt om hvordan det er å være barn/ungdom i andre deler av verden  

Beløpet gis i år til skolegang for barn Zambia 

 Hilsen Elevrådet 

Ane, Storm, Sophia & Eskil 
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