
 

          Ukeplan for 4. trinn,  uke 15  

Tid Mandag 8.4 Tirsdag 9.4 Onsdag 10.4 Torsdag 11.4 Fredag 12.4 

08.15 
09.45 

Kartleggingsprøve 
i digitale 

ferdigheter 

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

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

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

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

09.45 
10.00 

Friminutt Friminutt 
 

Friminutt Friminutt Friminutt 

10.00 
10.50 

 
Uteskole 

til Sandtangen 

4A – engelsk  
4B – engelsk 
4C – matte 
4D – matte 

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

 

Lunsj/forestilling i 

Storstova 
 
 

 

 
«Syng med 

oss!» 
 

10.50  
11.45 

Mat/ friminutt Mat/ friminutt Mat/friminutt 
 

11.45 
12.45 

4A – norsk  
4B – arbeidsøkt 
4C – engelsk 
4D – h&lm 

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

4A – arbeidsøkt 
4B – arbeidsøkt 
4C – arbeidsøkt 
4D – arbeidsøkt 

4A – arbeidsøkt 
4B – k&h 
4C – matte 
4D – k&h 

 

12.55 
13.55 

4A – krle 
4B – krle 
4C – h&lm 
4D – norsk 

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

                        God påske! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekse til 

Tirsdag Leselekse: Se Showbie, leselekse. Der finner du tekst og instruks. 
Talenotat: Fortell med egne ord hva teksten handlet om.  
Fritidslesing: Les 15 minutt, eller mer, i en bok du velger selv. 

Onsdag Diktat: Skriv diktatorda i øveboka. 
Fritidslesing: Les 15 minutt, eller mer, i en bok du velger selv. 

Torsdag Leselekse: Les teksten på Showbie, leselekse. Les teksten alene, før du leser høyt for en voksen. 
Lesebestilling: Skriv tre faktasetninger som passer til det du har lest. Skriv i øveboka, ta bilde av arbeidet 
og legg bildet på Showbie, leselekse.  
Fritidslesing: Les 15 minutt, eller mer, i en bok du velger selv. 

Fredag Diktat: Skriv diktatordene i øveboka. 

Matte: gjør oppgavene som ligger på Showbie 

Fritidslesing: Les 15 minutt, eller mer, i en bok du velger selv. 

Engelsk: Les teksten på Showbie to gonger for deg selv. Spill inn på Showbie når du leser for en voksen. 

 

 

 

 

Fag: Mål: Dette arbeider vi med: 

Norsk Jeg finner informasjon i sammensatte tekster. Leseforståelse 

Matematikk  Jeg kan addere og subtrahere med enkle desimaltall. Brøk/desimaltall 

Engelsk Jeg finner likhet mellom ord på engelsk og eget morsmål. Easter 

Nat.samf Jeg utforsker og finner informasjon et eller flere land i Norden. Geografi 

KRLE Jeg vet hvorfor vi markerer påske. Kristendom 

Begrep Skjærtorsdag, bark, lenke, passord  

Sosialt Jeg vet hvordan jeg skal oppføre meg som publikum. Livsmestring 

Diktat kanskje, langt, måtte, aldri, ligg, skje Rettskriving av 
høgfrekvente ord 



 

Melding til heimen 

 

Det blir gjennomført kartleggingsprøve i digitale ferdigheter denne uken. 

 

Friminuttsgrupper – Tonje har friminuttsgrupper i noen av friminuttene. Ute og inne. Nå 

blander vi gruppene med gutter og jenter.  

 

Utviklingssamtaler: Vi gjennomfører samtaler i slutten av april og starten av mai. 

Innkallingene kommer på Schoollink. 

 

Uteskole mandag. Vi har natursti i Sandangen. Elevene har med seg vanlig matpakke og 

noe varmt i termosen. Husk sitteunderlag.  

 

Torsdag 11.april er vi invitert til forestilling i Storstova. Som mange tidligere år er 

kulturskulen klar med ny forestilling rett før påske. «Det var ein gong- som i eit eventyr» 

Forestillinga er laget av elever og lærere i Time kulturskule som går i 10.trinn. 

 

FAU inviterer til felles foreldremøte for 3. og 4. trinn, mandag 13.mai. Barnevakten kommer 

og har en fellesøkt i aulaen for foreldre og elever. Etterpå går foreldre til klasserommene for 

et kort møte, der vi bl.a velger klassekontakter for neste år.  

 

Første dag etter påskeferie er tirsdag 23. april. 

 

 

 

 

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

Helena 4D, Patrik og Ranfrid.  

 

 

 

 


