
 

   Ukeplan for 4. trinn -  uke 48 

 

 
Tid 

Mandag 26.11 Tirsdag 27.11 Onsdag 28.11 Torsdag 29.11 Fredag 30.11 

08.15 
09.45 

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

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

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

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

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 - bibliotek 
4D - arb.time/bibl. 

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

4A - nat.samf 
4B - arbeidsøkt. 
4C - nat. Samf. 
4D - svømming 

4A - bibliotek/norsk 
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 - h&lm 
4C - engelsk 
4D - krle 

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

4A - svømming 
4B - nat.samf. 
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 teksten du finner på Showbie. Les høyt to ganger sammen med en voksen. Velg deg en 
setning og gjør setningen om til spørsmål. Skriv setning og spørsmål i tekstboble og legg den til der 
leseleksene ligger.  
Fritidslesing: Les 15 minutter i en bok eller et blad du velger selv. 
Engelsk: Øv på engelsk diktat. 

Onsdag Matte: Gjør arket  i mappen din. 
Engelsk: Bruk bildene av de tre hundene på Explain Everything-appen. Forklar på engelsk hvilken hund som 
er stor, større og størst, og marker bildene mens du snakker. Ta opptak mens du snakker. 
Fritidslesing: Les 15 minutter i en bok eller et blad du velger selv. 
4A og 4D: Husk svømmeklær, håndkle og såpe. 

Torsdag Aski Raski: finn ordet, sammensatte grafem, kj-lyd, Arbeid i minst 10 min med kj-lyd. 
Fritidslesing: Les 15 minutter i en bok eller et blad du velger selv. 

Fredag Leselekse: Les teksten du finner på Showbie. Les høyt to ganger sammen med en voksen. Velg deg en 
setning og gjør setningen om til spørsmål. Skriv setning og spørsmål i tekstboble og legg den til der 
leseleksene ligger. 
Fritidslesing: Les 15 minutter i en bok eller et blad du velger selv. 
Aski Raski: finn ordet, sammensatte grafem, kj-lyd, Arbeid i minst 10 min med kj-lyd. 
Begrep: Forklar til en voksen hva begrepene betyr.  
Engelsk: Øv på engelsk diktat. 

Engelsk 
diktat: 

The earth is big, but the sun is bigger, 
Jorda er stor, men sola er større 

Fag: Mål: Dette arbeider vi med: 

Norsk Jeg kan skrive enkle, argumenterende tekster. Leserbrev Kj-lyd, Avis 

Matematikk  Jeg kan dividere på tallene fra 6-9, og i praktiske 
sammenhenger. 

Divisjon / multiplikasjon. Den lille 
multiplikasjonstabellen (0-10) 

Engelsk Jeg kan gradbøye adjektiv Grammatikk 

Nat.samf Jeg lærer om nettvett Nettvett 

Omgrep Faktor, produkt 

KRLE Jeg vet at det nye testamentet handler om Jesus. NT 

Olweus Jeg prøver å kjenne igjen følelser som andre viser. Følelser 

Songskattane Jeg kan sangen  «Eg veit ei lita jente». 



 

 

Melding til heimen  

 

Svømming: 4A og 4D skal ha svømming denne uken. Det er 

lurt at den gruppen som går først (4D) har med seg litt ekstra 

mat. 

 

 

Visma: Vi ber alle foresatte gå inn på VISMA og sjekke 

samtykke for deltakelse på skolegudstjeneste. Logg inn I VISMA, se øverst til høyre 

under «samtykke». Dato for gudstjenesten er 18. desember, så skjema på VISMA må 

være oppdatert denne uken. Kryss og av for de andre punktene på listen dersom dette 

ikke er gjort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Patrik, Ranfrid, Ingrid og Kirsten. 
 

 

 

 

 

 

 


