
 

UKEPLAN 3 

UKENS MÅL 
Norsk Jeg vet hva nøkkelord er. 

Jeg kan finne nøkkelord i en tekst. 
Jeg kan øveordene. 

  

Engelsk Jeg kan skrive  korte tekster som uttrykker meninger og 
interesser i form av en bokrapport. 

  

Matte Jeg kan 7- og 8-gangen.    
Naturfag Jeg kan navnet på de fire steinplanetene.    
Samfunn Jeg vet hvilke hjelpemidler jeg kan bruke for å finne veien 

når jeg kjenner adressen.  
  

Sosial kompetanse Respekt - Det er når vi viser hensyn til oss selv, andre, ting 
og de som bestemmer. 

  

Nettvett Uønskede hendelser.   

 

 LEKSER  
 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Lesing Norsk: 
Zeppelin lesebok s. 
122 og 124. 
 
Les høyt i 10 
minutter. 

Norsk: 
Les gjennom 
Zeppelin lesebok s. 
116 og 117. 

Naturfag: 
Gaia s. 88, 89 og 90. 
 
Les høyt i 10 
minutter. 

Naturfag: 
Les gjennom Gaia s. 88, 
89 og 90. 

Skriving  Norsk: 
Svar på spørsmål 1 
a,b,c , spørsmål 2 og 
spørsmål 3 s . 124. 
 

Sosial kompetanse: 
Skriv om en gang du 
brukte den sosiale 
egenskapen respekt. 
Skriv hele historien, 
minst 10 setninger. 

Naturfag: 
Skriv 10  utfyllende 
setninger fra det du har 
lest.  

Regning Matte: 
Jobb i 10 minutter 
med oppgavene 
som heter Lekser 
uke 3 i matte 
classroom.  

Matte: 
Jobb i 10 minutter 
med oppgavene som 
heter Lekser uke 3 i 
matte classroom.  

 Matte: 
Jobb i 10 minutter med 
oppgavene som heter 
Lekser uke 3 i matte 
classroom.  

Engelsk Engelsk: 
Velg en av 
bokrapportene på 
side 58 og 59 som 
du leser høyt for en 
voksen. 
 
Velg tre ord som 
var vanskelige og 
skriv inn på 
chromebook. 

 Engelsk: 
Velg en av 
bokrapportene på 
side 58 og 59 som du 
leser høyt for en 
voksen. 
 
Velg tre ord som var 
vanskelige og skriv 
inn på chromebook. 

Engelsk: 
Velg en av bokrapportene 
på side 58 og 59 som du 
leser høyt for en voksen. 
 
Les teksten inn på 
voicerecorder og hør 
gjennom etterpå.  

Ukelekse ● Øve på gloser og øveord. Det blir målsjekk på fredag. 
● Lade chromebook 
● Ha med blyant og visk 

 

 



 

 

 

ORDENSELEVER Gloser 

Adora og Runar 
 

say - si 
I - jeg 
we - vi 
she - hun 
trouble - trøbbel 
poor - fattig 

BURSDAGER DENNE UKEN Øveord 

 
Heline 17.01. 

Gratulere! 

grunn, hver, sett, vel, 
gjort, land, allerede, 
frem, heller, gode. 

 

INFORMASJON TIL FORELDRENE 

 

● Gul og grønn gruppe skal ha uteskole på onsdag kl. 10.00 - 13.10. Ha på gode klær og ha 
med vanlig mat og vannflaske. 

● FAU inviterer elever og foresatte til temakveld “Nettvett”. Se eget skriv og returner 
svarslipp til skolen innen fredag 18.1.2019. Temakvelden holdes i stedet for ordinært 
foreldremøte for 4. og 5. trinn. 

● Astrid har sin siste dag på Hommersåk skole fredag 18.01.2019. 
● Inger Askeland er nyansatt på skolen og har sin første arbeidsdag mandag 28. jan. Hun er 

utdannet pedagog og skal jobbe på 4. trinn. 

 

 
 
 
  

Klassetelefon:   48009408  

Ukeplan 4. trinn: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.20 - 
09.50 

DKS Norsk  
Matte 

Norsk 
Matte 

Matte 
Naturfag 

Norsk 
Målsjekk 

10.00 - 
11.00 

Engelsk Norsk Musikk (lilla 
og oransje) 
K&H (rød og 
blå) 
Uteskole (Gul 
og grønn) 

KRLE KRLE 

11.40 -  
13.10 

Gym Sos.komp. Musikk 
K&H 

Engelsk 
Samfunn 

Stasjonsundervisning. 



 

 


