
 

 UKEPLAN 25 

UKENS MÅL 
Norsk Jeg kjenner til tekster og vet hvordan man finner bevis i en 

tekst. 
Jeg kan øveordene. 

  

Engelsk Jeg kan lese og forstå en tekst om reiser og dyr.   
Matte Vi repeterer.   
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 

 Bingolekse Bingolekse Bingolekse Bingolekse 

 Ta med blyant og 
visk. 

Ta med blyant og 
visk. 

Ta med blyant og visk Du kan ha med et spill 
hvis du har. 

 Husk turklær, mat, 
drikke. Det er lov 
med litt kjeks. 

Ha på treningstøy og 
gode sko. Ta med 
drikkeflaske. 

Ta med fulladet 
chromebook og lader. 

Ta med blyant og visk. 

    
 

De som skal delta på 
fotballturnering bør ha 
treningstøy på. 

    Det er lov å ha med 0,5 l. 
valgfri drikke og litt kjeks. 

  

 

 

 

ORDENSELEVER Gloser 

Heline og Vebjørn 
 

 

BURSDAGER DENNE UKEN Øveord 

Wiktor 
21.6. 

Gratulere! 
 

 

 

 

 



 

 

INFORMASJON TIL FORELDRENE 

 

● Klassen skal på tur til Hommersandfjellet sammen med 1.klasse tirsdag 18.juni. De som vil 
gå en lengre tur kan være med rundt til Maudland.  

● Klassen skal ta Multi helårsprøve mandag 17.juni.  
● Det er idrettsdag onsdag 19.juni.  
● På torsdag får besøk av Zander som er ny elev i klassen fra august. 
● Vi ønsker Theo lykke til på Lassa skole. 
● Det er fotballturnering fredag 21.juni.  
● Takk for i år og god sommer! :)  
● Første skoledag etter sommerferien er mandag 19.august. 

 
  

Klassetelefon:   48009408  

Ukeplan 4. trinn: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.20 - 
09.50 

Norsk 
Matte 

Tur Idrettsdag Norsk Storsamling  

10.00 - 
11.00 

Engelsk/ 
jentegruppe 

Tur Idrettsdag Naturfag Fotballturnering 

11.40 -  
13.10 

Matte 
Norsk 
 

Tur 
Hjem kl. 12.10 

Idrettsdag Engelsk 
 
Samfunn 

Avslutning i klassen.  

 


