
 

 UKEPLAN 24 

UKENS MÅL 
Norsk Jeg  kjenner til tekster og hvordan en finner bevis i en tekst.  

Jeg kan øveordene. 
  

Engelsk Jeg kan finne svar i en tekst.   
Matte Vi repeterer målene for dette halvåret.   
Naturfag Jeg kjenner til formålet til ulike stoffer.    
Samfunn Jeg  kjenner til barns rettigheter.    
KRLE Jeg kjenner til viktige høytider og leveregler i hinduismen.    
Sosial kompetanse Målrettethet- Finne ut hva du vil og planlegge hva du 

må gjøre for å nå målet. 

  

Nettvett uønskede hendelser   

 

 LEKSER  
 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Lesing  Norsk: 
Les teksten “Høna 
som skulle legge egg” 
som ligger i norsk 
classroom. Svar på 
spørsmålene.  

Norsk: 
Les teksten “Hesten 
og spurven” som 
ligger i norsk 
classroom.  

Samfunn: 
Les barns rettigheter i 
Samfunnsfag classroom 
 
Les høyt i 10 minutter. 

Skriving  Sosial kompetanse: 
Skriv om en gang du 
brukte den sosiale 
ferdigheten 
målrettethet. Skriv 
hele historien, minst 
10 setninger. 

Norsk:  
Svar på spørsmålene.  

Samfunn: 
Skriv ned de 3 
rettighetene du mener er 
viktigst.  

Regning Til matteleksen: 
1.Les teksten nøye. 
2. Lag en modell. 
3. Velg 
regnemetode. 
4. Regn. 
 
 

Matte: 
Oppgave: 
Lise har 320 kr. Hun 
kjøper en bamse til 
95 kr og et pennal til 
117 kr. Hvor mye 
penger har hun 
igjen? 
 

Matte: 
Oppgave: 
Lasse har bursdag. 
Han blir 9 år. Av 
farmor får han en 
50-lapp for hvert år 
han er. Hvor mye 
penger fikk han av 
farmor? 

Matte: 
Oppgave: 
Trine har strikket et 
skjerf. Hun har brukt 6 
dager på dette. Skjerfet 
er 1 meter (100 cm)langt. 
De fire første dagene 
strikket hun 15 cm hver 
dag. De to siste dagene 
strikket hun like mye. 
Hvor langt strikket hun 
den siste dagen? 
 
 

Engelsk  
 
 

 

 Engelsk: 
Jobb 10 minutter inne 
på read theory. 
 

Engelsk: 
Jobb 10 minutter inne på 
read theory. 

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

 

 



 

 

ORDENSELEVER Gloser 

Johannes H og 
Jonathan 
 

 

BURSDAGER DENNE UKEN Øveord 

Anna 
11.06. 

Gratulere! 
 

kommune, skriver, 
spiller, legger, støtte, 

politiske, hjemme, 
sted, skole, sterkt 

 

INFORMASJON TIL FORELDRENE 

 

● Elever som har headset må gjerne ha det med seg på skolen. Vi har noen headset til utlån i 
klassen. 

● Elever som har skolebøker liggende hjemme må ta disse med denne uken.  
● Vi skal til Kongeparken onsdag 12.06. Info lenger ned på siden.  

 
  

Klassetelefon:   48009408  

 

Ukeplan 4. trinn: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.20 - 
09.50 

FRI Gym Kongeparken Norsk Norsk 
Målsjekk/ bibliotek 

10.00 - 
11.00 

FRI 
 

Matte Kongeparken Naturfag KRLE 

11.40 -  
13.10 

FRI Sosial 
kompetanse 
Hjem kl. 12.10 

Kongeparken Engelsk 
 
Samfunn 

Stasjoner 

 

 

 

 

 

 

 

Kongeparken ☺ 



 

 
Onsdag 12.  juni reiser klassen til Kongeparken. Elevene får mat og drikke i 
parken så de trenger ikke ha med seg noe. 
 
Husk klær etter været.  
 
Det er ikke tillatt med mobil og skolens ordensregler er gjeldende. 
 

● Avreise fra skolen kl. 09.15 
● Matstasjon: Det vil være en fast matstasjon i parken gjennom hele 

dagen. Elevene kan komme innom å få seg noe mat når de er sultne.  
● De voksne følger gruppene rundt i parken. De voksne har ansvaret for 

de elevene de har i bilen.  
● Hjemreise fra Kongeparken kl. 12:30. Elevene skal møte med 

utgangen kl. 12:15 
● Elevene blir delt opp i grupper og alle i gruppen skal holde sammen 

hele dagen. 
 
Vi håper på strålende vær og strålende humør! 
 
 
Kjøreliste og grupper Kongeparken : 
 
Brit Haglund Johannes H, Wiktor, Kaiwen, Vebjørn og Runar 

Therese 
Jørgensen 

Johannes J og Jonathan 

Kathrine Vik Anna, Heline, Sara, Micaela, Waldemar og Christian 
Åse Edland Adora, Una, Theo og Sebastian 
Eivind 
Sørensen 

Nikolai, Aune og Lukas. 

Frode 
Bareksten  

Alva og Amy.  

Monika Mann Charlotte, Ingeborg og Lisa.  
 
 
 
 

 

 

 


