
 

 UKEPLAN 51 

UKENS MÅL 
Norsk 
 

Jeg kan bruke VØL-skjema. 
Jeg kan skrive alle øveordene riktig. 

  

Engelsk Gi noen eksempler på kjente personer fra engelskspråklige 
land. 
Gi uttrykk for egne tanker og meninger i møte med 
engelskspråklig litteratur og barnekultur.  

  

Matte Jeg kan 3- og 6-gangen.    
Naturfag Jeg kan navnet på de 8 planetene i vårt solsystem.    
Samfunn Jeg vet hva et sagn betyr.    
KRLE  Jeg kan noen julesanger.    

Sosial kompetanse Mot - Når vi tør å gjøre noe som er bra (eller har lyst til), 
enda vi synes det er litt skummelt. 

  

Nettvett Sosial på nett   

 

LEKSER  
Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Lade Chromebook Lade Chromebook Lade Chromebook Lade Chromebook 

Norsk: 
Skriv øveordene og tre 
setninger på 
chromebook. 
 
Fyll inn i VØL-skjema i 
kolonnene: “vet” og 
“ønsker å lære” om  ulv. 
(Ligger i digital 
skrivebok) 
 

Norsk: 
Skriv øveordene og tre 
setninger på 
chromebook. 
 
Lesing:  
Les høyt i 10 minutter  
 
Fyll inn i kolonnen “lært” 
i VØL-skjema om ulv. 

Norsk: 
Skriv øveordene og tre 
setninger på 
chromebook. 
 
 
Fyll inn i VØL-skjema i 
kolonnene: “vet” og 
“ønsker å lære” om  snø. 
 

Norsk: 
Skriv øveordene og tre 
setninger på 
chromebook. 
 
Lesing:  
Les høyt i 10 minutter 
om snø. 
 
Fyll inn i kolonnen “lært” 
i VØL-skjema om snø. 
 

Engelsk: 
Velg en av forfatterne på 
side 56 og 57 og les høyt 
for en voksen. Les 
teksten flere ganger for å 
få bedre leseflyt. 
 
Øv på glosene 

Engelsk: 
Velg en av forfatterne 
på side 56 og 57 og les 
høyt for en voksen. Les 
teksten flere ganger for 
å få bedre leseflyt. 
 
Øv på glosene 

Engelsk: 
Velg en av forfatterne på 
side 56 og 57 og les høyt 
for en voksen. Les 
teksten flere ganger for å 
få bedre leseflyt. 
 
Skriv tre ting du nå vet 
om Roald Dahl eller 
Francesca Simon 
 
Øv på glosene 

Engelsk: 
Velg en av forfatterne på 
side 56 og 57 og les høyt 
for en voksen. Les 
teksten flere ganger for å 
få bedre leseflyt. 
 
Les teksten inn på 
voicerecorder. 
 
Øv på glosene 

Målsjekk: 
Gå gjennom målsjekken 
med en voksen hjemme 
og få underskrift. 

   



 

Matte:  
Skriv 3- og 6-gangen 4 
ganger hver.  
 

 

Sosial kompetanse: 
Skriv om en gang du 
måtte bruke egenskapen 
mot denne uka. Skriv i 
digital skrivebok norsk. 
 

Matte:  
Skriv 3- og 6-gangen 4 
ganger hver.  
 

Matte:  
Skriv 3- og 6-gangen 4 
ganger hver.  
 

 

ORDENSELEVER Gloser 

 
Kaiwen og 
Ingeborg 

Bruk Quizlet til å øve på glosene. 
 
famous - berømt 
explorer - utforsker 
wrote - skrev 
selfish - egoistisk 
messy - rotete 
happen - skjer 

BURSDAGER DENNE UKEN Øveord 

  
 

del, bedre, komme, saker, ønsker, tror, viser, først, måtte, aldri. 

 

 

 

 

 

 

INFORMASJON TIL FORELDRENE 

 

● Minner om at chromebooken må lades hjemme daglig. 
● Denne uka skal vi ha juleverksted i grupper sammen med 5. trinn. 
● Gruppen som skal være ute må kle seg etter været. 
● Turplan: 

Mandag Tirsdag Torsdag 

Oransje og lilla Gul og grønn Rød og blå 

 

● Onsdag denne uken er det julegudstjeneste. Det er 4. trinn som er medarrangører 
til denne. Julegudstjenesten starter klokka 11.00. 

● På fredag skal hele skolen ha nissefest i gymsalen. Ha gjerne på nisselue hvis du 
har. Elevene kan ha med seg litt julekaker eller kjeks og 0,5 liter valgfri drikke. 

● Elevene kan ha med brettspill til fredag siste time. 



 

● Første skoledag etter juleferien er onsdag 2.1.2019 
● Minner om foreldreundersøkelsen.  
● Astrid fortsetter som faglærer på trinnet i januar. 

 
Med ønske om en god jul 

Fra Liv Jane, Astrid og Siri 

 

 

 

 
 
  

Klassetelefon:  48009408  

 

 

 

 

Ukeplan 4. trinn: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.20 - 
09.50 

Juleverksted 
 
 

Juleverksted Norsk 
Matte 

Juleverksted Nissefest 

10.00 - 
11.00 

Julegudstjen
este 

Diverse 

11.40 -  
13.10 

Gym Sos.komp. Matte Engelsk 
Samfunn 

Avslutning 

 


