
 

 

           Ukeplan for 4. trinn -  uke 39 

Tid Mandag 24.9 Tirsdag 25.9 Onsdag 26.9 Torsdag 27.9 Fredag 28.9 

08.15 
09.45 

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

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

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

 

Planleggings- 
dag 

 
Elevene har 

fri. 
 

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

09.45 
10.00 

Friminutt Friminutt 
 

Friminutt Friminutt 

10.00 
10.50 

4A - DKS/musikk 
4B - matte 
4C - matte 
4D - DKS/musikk 

 

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

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

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

10.50  
11.45 

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

11.45 
12.45 

4A - norsk 
4B - DKS /musikk 
4C - DKS/musikk 
4D - norsk 

 

4A – arb.økt 
4B – arb.økt 
4C - arb.økt 
4D - elevråd/norsk 

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

4A - K&H 
4B - K&H 
4C - K&H 
4D - engelsk 

12.55 
13.55 

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

   4A - K&H 
4B - K&H 
4C - K&H 
4D - K&H 

 

 

 

Lekse til 

Tirsdag Lesing: Les teksten du finner på Showbie en gang for deg selv og en gang for en voksen.  
Fritidslesing: Les 15 minutter i ei bok eller et blad du velger selv. 

Onsdag Fritidslesing: Les 15 minutter i ei bok eller et blad du velger selv. 
Engelsk: Les teksten på Showbie to ganger for deg selv og en gang for en voksen. 
Begrep: Bli enige om hva begrepene betyr. Muntlig. 
4A og 4D: Husk svømmeklær, håndkle og såpe. 

Torsdag Leksefri 

Fredag Leksefri 

 

 

 

Fag: Mål: Dette jobber vi med: 
 

Norsk Jeg skriver fortelling med innledning, hoveddel og avslutning. Skriver fortellinger med 
fortellingsstruktur. 

Matematikk  Jeg kan addere og subtrahere flersifrede tall med veksling. Addisjon og subtraksjon med flersifrede 
tall 

Engelsk Jeg leser en lydrett tekst med god flyt. Leseflyt 

Nat.samf Jeg blir kjent med hvilke egenskaper paleontologer bruker for 
å klassifisere de ulike dinosaurene.  

Dinosaurer 

KRLE Jeg vet hva skapelsesberetningen fra det gamle testamentet 
inneholder. 

Det gamle testamentet. 

Begrep sammenligne, planteeter, kjøtteter  

Olweus Jeg har kjennskap til hva mobbing er. Antimobbing 



 

 

Melding til hjemmet: 

 

«Den kulturelle skulesekken»: Vi får besøk fra «Den kulturelle skulesekken». Aimi 

Wallumrød og Ingvild Græsvold viser forestillingen "Gikk Moe på do tro?", om Jørgen 

Moe og eventyrene han samlet inn. 

 

Regnklær, støvler og skifteklær: Høsten er her med skiftende vær og mye regn. Sørg 

for at barna har passende klær og skifteklær med seg. 

 

Svømming: 4A og 4D skal ha svømming denne uka. Det er lurt at den gruppa som går 

først (4D) har med seg litt ekstra mat den dagen de har svømming. 

 

Foreldremøte: Det blir foreldremøte neste mandag kl.18.00-19.00 i Aulaen. Møte med 

klassekontakter før foreldremøtet (kl. 1730) der vi blir enige om en aktivitetsplan for 

4.trinn. 

 

Aviser/doruller: Kan alle ta med seg en eller flere aviser og tomme doruller? Vi skal 

bruke dem til K&H-prosjekt. 

 

Hilsen Anette 4A, Borghild 4B, Elisabeth 4C, Helena 4D, Patrik og Ranfrid.  


