
 

 
 

 

 

 

Ukeplan for 

4. trinn  

uke 6 og 7 

 

3.februar - 14.februar  

2020 
 

  

 

 

Bursdagsbarn i februar 

4A:  

Vegard 6. februar 

Maren 6. februar 

Matteo 24. februar 

Eliah 25. februar 

 

 

4B 

Elias 4.februar 

Julian 22.februar 

Thomas 25.februar 

 

Ukens elever 

4A 

Uke 6: Bella og Ea 

Uke 7: Martha og Sole 

 

4B 

Uke 6: Thomas og Vetle 

Uke 7: Sofie SH og Jonas HM 

 

 

 

Fag 

 

 

Læringsmål 

 

 

 

 

      Norsk  

  
Jeg kan diskutere hva som er likt og ulikt på bilder og i tekst.  
 
Jeg kan argumentere for og imot.  
 
Jeg øver på leseforståelse. 
 

   Matematikk  

 

Jeg kan måle omkrets og areal på ulike figurer. 

 

Jeg kan beregne areal ved hjelp av ruter. 

 

            KRLE 

 

 

Jeg kan fortelle litt om samenes nasjonaldag. 

 

Jeg kan fortelle om Buddhas liv og lære. 

        Engelsk 

 

 

Jeg kan beskrive eget hus, hustype og adressen. 

  

Jeg kan et enkelt oppsett for å skrive brev. 

 

 

 Natur, samfunn og miljø  

 

Verdensrommet. Lære om solsystemet vårt, lære navn på noen stjernebilder 

og lære om nordlys. 

 

 

 Sosial kompetanse 

 

Jeg øver på innestemme.  

 



 

 

Jeg venter med å snakke i timen til jeg får ordet.  

Informasjon til hjemmet 
 

 

Heidi har siste dag før permisjon tirsdag 4.februar. Beate Jacobsen overtar som kontaktlærer mandag 

17.februar. Hun gleder seg til å komme tilbake til trinnet. Fra 5. - 14. februar kan foreldre/foresatte i 

4A  ta kontakt på mail til Tone Kristin dersom det skulle være noe.  

Vi ønsker Heidi masse lykke til og gleder oss til hun kommer på besøk til oss med den lille!  

 

Kjekt å høre at elevene koste seg på skøyter forrige uke! Denne uken 

skal 4A tirsdag 4.februar og 4B mandag 3.februar. Terje har bestilt et par 

ganger i mars også.  

Elevene møter på skolen og går sammen bort til Siddishallen. Ta gjerne 

med noe varmt å drikke og ellers vanlig matpakke.  

 

Viktig at alle tar med pennal på skolen hver dag. I pennalet skal det være 

spiss blyant og visk i tillegg til fargeblyanter. Vi opplever stadig at flere 

mangler dette. 

 

Mange elever har meldt seg på kort-cup som starter denne uken. Dersom 

noen har reklame-kortstokker på arbeidsplassen som de kan dele med 

oss, tar vi gjerne i mot.  

 

 

Ønsker dere alle ei nydelig uke!  

 

  

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 6 og 7: 

 

   

     Norsk,  

 

     lese:  

 

Uke 6: Les side side 14- 17 i Tuba Luba lesebok 2.  

 
Uke 7: Les side 18-21 i Tuba Luba lesebok 2.  

 

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

  

 

       Norsk,  

 

     skrive: 
 

 

 

 

 

Uke 6: Skriv overskrift Lekse uke 6 i lekseboka di. Svar i fullstendig setning på spørsmålene 

side 16 og 17 i Tuba Luba. 

 

 

Ekstra uke 6: Gjør spørsmålene side 14 og 15 i Tuba Luba.  
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Uke 7: Skriv overskrift For og imot i lekseboka.  

Velg minst to av disse temaene: 1) Elever bør få være inne i alle friminutt. 2) Alle bør få 

legge seg når de vil. 3) Elever bør få bruke mobiltelefon på skolen. 4) Velg et tema selv.  

Diskuter først med en voksen og skriv deretter tre argumenter for og tre argumenter imot.  

 

Ekstra uke 7: Velg noen spørsmål side 18-21 i Tuba Luba.  

 

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

  

 

 

 

Matematikk 

 

Husk: Marg, overskrift på uke, sidetall og nummer på oppgavene. Husk spiss blyant 

og orden på sidene. 

 

Uke 6: Gjør oppgave 27 side 71. Skriv slik: a) 13 * 7= 

                                                                        10 * 7 = 70 

                                                                      + 3  * 7 = 21 

                                                                         13 * 7 = 91 

  

          MSØ i 20 min hver uke                                                                      7 

Uke 7: Gjør oppgave 34 s.73. Skriv regnestykkene og svarene. 

 

Øv på gangen dersom du er usikker. Du kan øve 

her:https://www.matematikk.org/trinn8-10/gangetesteren/ 

 

    Engelsk 

 

Uke 6: Ark: Snowman. Les og følg instruksjonen. 

 

Uke 7: Ark: Honey Bear. Les og følg instruksjonen. 

 

Husk å øve på gloser (Quizlet på Classroom) 

 

 

Gloser: 

Uke 6 - Quizlet på Classroom Uke 7 - Quizlet på Classroom 

picture = bilde  

a child = et barn 

many children = mange barn 

carrot = gulrot 

button = knapp 

a purse = en veske 

sign = skilt 

body = kropp 

trousers = bukser 

circle = sirkel 

share = dele 

pot = krukke 

spilt = sølt 

handle = håndtak 

spoon = skje 

pocket = lomme 

 

Øveord:  

Uke 6 Uke 7 

drømme, drømte, glemmer, glemte, 

brenner, brente 

svømme, svømte, tenner, tente, stygg, 

stygt 

 

Øv skriftlig på ordene og lag setninger til ordene.  

https://www.matematikk.org/trinn8-10/gangetesteren/

