
 

          Ukeplan for 4. trinn, uke 17  

Tid Mandag 22.4 Tirsdag 23.4 Onsdag 24.4 Torsdag 25.4 Fredag 26.4 

08.15 
09.45  

 
Fri 

 
 
2.påskedag 

 

 

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

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

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

Felles film fra 

kl.9.00 og 

elevsamtaler 

09.45 
10.00 

Friminutt 
 

Friminutt Friminutt Friminutt 

10.00 
10.50 

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

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

4A – norsk 

4B – norsk 

4C – krø 

4D – krø  

 

Felles film og 

elevsamtaler 

 

10.50  
11.45 

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

11.45 
12.45 

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

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

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

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

 

12.55 
13.55 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekse til 

Onsdag Fritidslesing: les 15 minutter eller mer i noe du velger selv. 
Lesing: Les teksten du finner på Showbie. Les den høyt for deg selv, før du leser for en voksen. 
Lesebestillig: Skriv seks nøkkelord i øveboken. Legg bilde av ordene på Showbie.  

Torsdag Fritidslesing: les 15 minutter eller mer i noe du velger selv. 
Diktat: Skriv diktatordene i øveboken. Legg merke til skrivemåten. Skriv ordene til du kan de. 
Engelsk: Skriv videre på teksten din om våren. Skriv 3 setninger eller mer og lag setninger ut fra 

tankekartet du har laget i iThoughts. Teksten skriver du i Word.  

Fredag Fritidslesing: les 15 minutter eller mer i noe du velger selv. 

Matte: Oppgavene ligger på Showbie under matte. Skriv inn i innføringsboken. 

Husk underskrift på matteleksa. 

 

 

 

 

 

Fag: Mål: Dette arbeider vi med: 

Norsk Jeg finner nøkkelord i faktatekster. 

Jeg gjenforteller med utgangspunkt i nøkkelord. 

Leseforståelse 

Matematikk  Jeg kan måle lengde i millimeter, centimeter, meter og desimeter. Lengde, omkrins og areal 

Engelsk Jeg skriver en engelsk tekst om våren. Å skrive på engelsk 

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

KRLE Jeg kjenner til det kristne kirkeåret. Kristendom 

Begrep Kirkeår, faktatekst, millimeter  

Sosialt Jeg vet hva en tankefelle er. Livsmeistring 

Diktat gjort, gjerne, gjeld, gjøre, gikk, gjennom  



 

 

 

Melding til hjemmet 

 

2. påskedag: mandag 22.4 er 2. påskedag, og nasjonal fridag.  

 

 

Utviklingssamtaler: vi gjennomfører samtaler i slutten av april og i mai. Følg med på 

Schoollink når vi legger ut datoene. 

 

 

Elevsamtaler: vi gjennomfører elevsamtaler fredag 26.4.  

 

 

 

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


