
 

  
 

 

 

 

Ukeplan for 

4. trinn  

uke 49 og 50 

 

  

2.desember - 

13.desember  

2019 

 

 

 

Bursdagsbarn i desember: 

4A:  

Signe 13. desember  

 

4B 

Vilde 6.desember 

Jonas EL 25.desember 

Jonas HM 29.desember 

Synne 29.desember 

 

Ukens elever 

4A 

Uke 49: Ole og Hamish 

Uke 50: Maren og Signe  

4B 

Uke 49: Tor  og Eline 

Uke 50: Elias og Synne 

 

 

Fag 

 

 

Læringsmål 

 

 

 

 

      Norsk  

Jeg kan lese ulike tekster med god flyt og forståelse. 

Jeg kan skrive et eventyr på bookcreator ut i fra gitte kriterier.  

   Matematikk  

 

Jeg kan bruke den vesle multiplikasjonstabellen og gjennomføre 

multiplikasjon og divisjon i praktiske situasjoner. 

 

Jeg kan 8- og 9-gangen. 

 

            KRLE 

 

 

Jeg kan fortelle om juleevangeliet.  

        Engelsk 

 

 

Jeg vet hva et verb er og kan kjenne igjen ord som hører til denne 

ordklassen. 

 

Jeg kan bruke kroppsordene for å beskrive de fem sansene våre. 

 

Jeg kan bruke verb i vanlig presens for å fortelle om kroppsbevegelser. 

 

 

 

Natur, samfunn og miljø  

 

Jeg kan litt om naturvern og kildesortering. 

 

 

 Sosial 

 kompetanse 

 

 
 

Jeg passer på meg selv og blander meg ikke inn i saker som ikke gjelder 

meg.  

 

Jeg kan si positive ord til mine medelever.  

 



 

Informasjon til hjemmet 
 

Tusen takk for koselig adventsfrokost sammen med dere og for alt dere hadde med! Kjekt at så 

mange kom! Advent er her og vi gleder oss til fine stunder i 

klasserommet. Les gjerne julefortellinger sammen hjemme.  

 

Vi har juleverksted de to siste timene fredagene 6.12 og 13.12 i 

klasserommet. Ta med tomme fyrstikkesker, syltetøyglass e.l uten 

papir, doruller og kongler. Se mer info om dette på eget skriv som 

elevene får med seg hjem som ranselpost.  

 

Vi har startet med ganging og deling i matematikk. Øv godt på de 

ulike gangetabellene som er satt opp i lekse, da vi gjennomfører en 

gangetest på fredagene i uke 49 og 50. 

 

Vi fortsetter med leselekse i Tuba Luba. Husk å lese både høyt og stille. Leksen skal helst leses tre 

ganger.  

 

Vi minner om at elevene må ha med innesko til gymtimer og øve hjemme på å knytte sko.  

 

Minner om grønn konvolutt til omvendt julekalender. Ta den med på skolen så snart du kan. Se mer 

informasjon på hjemmesiden til Lassa skole.  

 

2.trinn har invitert klassene på Lucia-forestilling i mediateket 13.desember.  

 

Onsdag 18.desember skal vi på julebesøk i Stokka kirke klokken 9.00 og etterpå blir det servering av 

grøt på skolen. Elevene kan gjerne ha med litt vanlig matpakke/frukt likevel og de som vil kan ha på 

seg “julete” klær. Siste skoledag før jul er fredag 20.desember. De som ikke ønsker å delta 

julebesøket må sende mail til kontaktlærer for å meldes på til alternativt opplegg på skolen. 

 

Ønsker dere alle en nydelig adventstid! 

  

Hilsen Heidi, Hilde, Tone Kristin, Terje og Helene  

 

heidi.roalkvam@stavangerskolen.no  

hilde.klungland.atland@stavangerskolen.no  

tone.kristin.fossan@stavangerskolen.no  

terje.hiim@stavangerskolen.no  
 

 
  

Lekseplan for ukene 49 og 50: 

 

   

     Norsk,  

 

     lese:  

 

Uke 49: Vi fortsetter med leselekse i Tuba Luba. Les side 87-90. Vi leser resten av denne 

teksten på skolen. 

 
Uke 50: Les i Tuba Luba side 101-104. Resten av denne teksten er leselekse 

neste uke. Det er lov å lese videre nå om du vil det. 

 

Hver dag: Kos deg med å lese i minimum 15 minutter i en valgfri bok. Kanskje 

dere har noen koselige julefortellinger å lese hjemme? 
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       Norsk,  

 

     skrive: 
 

 

 

 

 

 

 

Uke 49: Gjør ferdig eventyret på bookcreator. De som har startet på sitt andre eventyr gjør 

ferdig dette. Se på Classroom for kriteriene som skal være med. (Her finner du det: Classroom, 

norsk, kriterier for eventyr på bookcreator). Vis og les eventyret for en voksen. 

  

Uke 50: Skriv overskrift “Erle og julesnøen” i lekseboka.  Gjør spørsmålene side 101, 102 og 

103 i Tuba Luba lesebok. Gjør oppgaven side 104.  

 

Ekstra: Tegn noe som passer til leseleksen om Erle.  

 

Begge ukene: Husk å øve på øveord. Snakk med en voksen om hva ordene betyr. 
  

 

Mate- 

matikk 

 

 

 

 

➢ Husk å skrive i ruteboka. Husk ukenummer øverst og marg på venstre side. 

 

Uke 49: Multi s. 45. Skriv regnestykkene slik: 7 * 4 = 28. Skriv svarsetningene. Husk å skrive 

stykkene rett under hverandre slik at det blir oversiktelig og ryddig på siden din. 

 

Øv på 8 -gangen! Vi tar en gangetest på fredag! 

https://www.gangetabellen.net/8-gangen.html 

 

Uke 50 :  Multi s. 44 nr 13. 

               Jobb 20 min på MSØ 

 

 Øv på 9-gangen! Vi tar en gangetest på fredag! 

https://www.gangetabellen.net/9-gangen.html 

 

 

Engelsk 

 

 

Uke 49:  

Stairs s. 40 - 41. Les flere ganger til du leser med flyt. Oversett muntlig til norsk. Husk å ta 

med Stairsboka på skolen hver dag. Øv på gloser. Quizlet på Classroom, lekser. 

Lyttebok: https://www.storylineonline.net/books/the-elves-and-the-shoemaker/ 

 

Uke 50:  

Stairs s. 42 - 43. Les flere ganger til du leser med flyt. Oversett muntlig til norsk. Husk å ta 

med Stairsboka på skolen hver dag. Øv på gloser. Quizlet på Classroom, lekser. 

Oppgaver på nett: https://www.lokus.no/open/questelevnettsted4/Language-Work 

 

Øv på gloser.  

 

 

Gloser: 

Uke 49 Uke 50 

inni = inside 

over = above 

under = beneath 

verden = world 

se seg rundt = look around 

å røre ved = to touch 

vår = our 

fordi = because 

noen ganger = sometimes 

hverandre = each other 

nesten = almost 

før = before 

hvem = who 

later som = pretend 

 

Øveord:  

Uke 49 Uke 50 

kjøttdeig, kjøttbein, kjempestor, 

kjerring, kineser 

julekort, julestjerne, kjæreste, kjære, 

kjøkkengulv, rattkjelke 

 

Øv skriftlig på ordenene og på setninger til ordene.  

https://www.gangetabellen.net/8-gangen.html
https://www.gangetabellen.net/9-gangen.html
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