
 

    Ukeplan for 4. trinn -  uke 50 

 
Tid 

Mandag 10.12 Tirsdag 11.12 Onsdag 12.12 Torsdag 13.12 Fredag 14.12 

08.15 
09.45 

4A - norsk/matte 
4B - norsk/eng 
4C - norsk 
4D – norsk/matte 

4A - matte 
4B - Olweus/eng 
4C - norsk 
4D- norsk 

4A - matte 
4B - norsk 
4C - matte/eng. 
4D - matte/eng 

4A - adventssamling 
4B - adventssamling 
4C - adventssamling 
4D - adventssamling 

4A - norsk 
4B - engelsk 
4C - norsk 
4D – norsk/Olweus 

09.45 
10.00 

Friminutt Friminutt 
 

Friminutt Friminutt Friminutt 

10.00 
10.50 

4A – norsk 
4B - matte 
4C - matte 
4D - arb.time/bibl. 

4A - engelsk 
4B - norsk 
4C - matte 
4D - matte 

4A - nat.samf 
4B - nat.samf 
4C - svømming 
4D - nat/samf 

4A – norsk/bibliotek 
4B – norsk/bibliotek 
4C - krø 
4D - krø. 

4A - krle 
4B - matte 
4C - engelsk 
4D - matte 

10.50  
11.45 

Mat/ friminutt Mat/ friminutt Mat/ friminutt Mat/ friminutt Mat/friminutt 
 

11.45 
12.45 

4A - engelsk 
4B - norsk 
4C - engelsk 
4D – krle 

4A - musikk 
4B - musikk 
4C - musikk 
4D - musikk 

4A - nat.samf 
4B - svømming 
4C - nat.samf. 
4D - nat/samf. 

4A - krø 
4B – krø 
4C - krle 
4D - norsk 

4A - Olweus 
4B - k&h 
4C - k&h 
4D - engelsk 

12.55 
13.55 

4A - arbeidsøkt 
4B - krle 
4C - Olweus/matte 
4D - engelsk 

   4A - k&h 
4B - k&h 
4C - k&h 
4D - k&h 

  
                           

 

 

 

Lekse til 

Tirsdag Leselekse: Les og syng sangteksten du finner på showbie. Vi skal kunne den utenat i løpet av uken. 
Fritidslesing: Les 15 minutt i en bok eller et blad du velger selv 
Engelsk: Øv på engelsk diktat. Du skal kunne skrive de og vite hva de betyr. 

Onsdag Matte: Øv på 6, 7, 8 og 9 gongen inne på Gruble.net 
Engelsk: Gå inn i 4. trinn engelsk – big, bigger, biggest på Showbie. Les teksten week 50 to gonger for deg 
selv, og en gang for en voksen. Les inn på Showbie. 
Fritidslesing: Les 15 minutt i en bok eller et blad du velger selv. 
4C og 4B: Husk svømmeklær, håndkle og såpe. 

Torsdag Leselekse: Les og syng sangteksten du finner på showbie. Vi skal kunne den utenat i løpet av uken. 
Aski Raski: skriv ordet, oppg. 5 enkel – dobbel konsonant, enkel og dobbel konsonant. Dersom du er ferdig 
med disse oppgavene, går du inn på minimale ordpar, Arbeid i 15 minutter, eller mer. 
Fritidslesing: Les 15 minutt i en bok eller et blad du velger selv.  
Engelsk: Øv på engelsk diktat. Du skal kunne skrive de og vite hva de betyr. 
Omgrep: Forklar en voksen hva begrepene betyr. 
Husk gymklær, sko og håndkle til kroppsøvingstimene – hver torsdag. 

Fredag Leselekse: Les og syng sangteksten du finner på showbie. Vi skal kunne den utenat i løpet av uken. 
Fritidslesing: Les 15 minutt i en bok eller et blad du velger selv. 
Engelsk: Øv på engelsk diktat. Du skal kunne skrive de og vite hva de betyr. 

Engelsk 
diktat: 

My trousers are too short, and my shirt is too tight. 
Buksene mine er for lange, og skjorta mi er for trang. 

Fag: Mål: Dette arbeider vi med: 

Norsk Jeg skriver julebrev.  Tradisjoner. Bevisst på mottaker når 
vi skriver. Enkel og dobbel konsonant. 

Matematikk  Jeg kan lage og beskrive geometriske mønster med forskyving, 
rotasjon og speiling. 

Symmetri og mønster 

Engelsk Jeg skriver engelske setninger om kroppen. Skriving 

Nat.samf Jeg lærer om kildekritikk Nettvett 

Begrep Evangeliet – kildekritikk 

KRLE Jeg kjenner til juleevangeliet. NT 

Olweus Jeg vet å inkludere andre, og at det går å være flere enn to 
sammen. 

Vennskap 

Songer «Del varmen» 



 

 

Melding til hjemmet  

Svømming: 4B og 4C skal ha svømming denne uken. Det er lurt at den gruppen som 

går først (4C) har med seg litt ekstra mat. 

 

Kroppsøving: Det er alt for mange som ikke har gymklær eller sko til 

kroppsøvingstimene. Det er også en del som «lurer» seg unna fra å dusje. Dette er ikke 

greit! Vi kan ikke være inne i fire garderober samtidig.  

 

Vegarbeid: Me anbefaler at dere abonnerer på heimesiden til Rosseland skole. 

Informasjon om veiarbeid og om evt. omkjøringer blir lagt der. 

 

Fravær: Det blir en del fravær på trinnet denne uken. Anette, Elisabeth og Ranfrid 

permisjon mandag og tirsdag. 

 

Gudstjeneste: 4.trinn skal fremføre to sanger under gudstjenesten 18.des. Vi ber om at 

elevene stiller i hvite overdeler og mørk bukse. Evt. kjoler og skjørt i tilsvarende farger.  

 

Juleverksted: Mandag 17. desember blir det juleverksted på trinnet. Elevene blir delt i 

grupper på tvers av klassene. 

 

Siste skoledag: Fredag 21/12 slutter elevene kl. 12.00.  

 

Lys på sykkel og refleks: Husk å sjekke at barna deres har lys på sykkel foran og bak.  

 

 

 

 

Hilsen Anette 4A, Borghild 4B, Elisabeth 4C, Helena 4D,  

Patrik, Ranfrid, Ingrid og Kirsten. 
 

 

 

 

 

 

 


