
Beskjeder og informasjon 

 Varmen vi har for tida er deilig, men setter sine spor hos både store 

og små. Husk å sende drikkeflaske med i sekken slik at elevene  

kan fylle på med vann og få nok drikke løpet av skoledagen. 

 Norsktimene sist uke gikk med til å forberede fadderansvar for de nye 

1.klassingene. Derfor overfører vi tema om substantiv til denne uka. Altså 

har de samme mål denne uka som sist uke.  

 Vi oppfordrer alle til å følge FAU- Sørbø sin Facebookside. 

 Vi trenger fortsatt voksenhjelp til strikking fredager kl.9.45-12.15. Takker 

masse for den hjelpen vi har fått av dere som har bidratt.  

 

  

Ukeplan 4.trinn 

Uke 23

4ABC Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.15-09.30 Best 
sammen 

Matte/no-IKT 
 

Norsk Matte Musikk 

09.45-10.45 Norsk Matte/no-IKT 
 

Norsk/ IKT KRLE KH/ SVØM 

11.30-12.30 Matte Norsk (SNO) 
 

Matte Nat/ Samf KH/ SVØM 

12.45-13.45 Engelsk Gym a,b,c Engelsk Nat/ Samf Slutter 12.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekser til tirsdag Lekser til onsdag Lekser til torsdag Lekser til fredag 

Leseboka s. 142-
143. 

 

Leseboka s. 144-
145. 

Skrivelekse:  

1: Hvilken 
idrettsgren liker du 
best? Hvorfor?  

2: Skriv minst 4 
faktasetninger om 
denne idrettsgrenen. 

Engelsk: Read and 
translate page 86 
and 87. 

Leseboka s.146-
148. 

Matte: Ark 

Leseboka s. 146-
148, repeter. Gjør 
oppg. 1, a,b og c s. 
148, skriv i L-boka 
di. Eller på ark eller 
pc hvis du ikke 
finner den, eller 
glemmer den. 

Ukelekse: Jobb 20 minutter med nasjonale prøver i lesing regning og engelsk. Lenken ligger under 
4. trinn på skolens hjemmeside.  

Ordens-

elever: 

Karius:  

Henrik og 

Ola 

Baktus: 

Oskar og 

Vincent 
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Ukas mål: 
 

Norsk Jeg vet hva substantiv er. 
Jeg vet at substantiv er en ordklasse. 
Jeg vet hva egennavn og fellesnavn er. 

Matematikk Jeg kan dele i praktiske situasjoner. 
Jeg kan gangetabellen. 
Jeg kan samle inn data og føre dem inn i tabell. 

Engelsk 
 

Jeg kan noe om eiendomspronomen på engelsk.  

Naturfag  Jeg vet hvordan hjernen og nervesystemet fungerer. 

Samfunnsfag Jeg vet hva som kjennetegner de ulike tidsepokene 
steinalder, bronsealder og jernalder. 
 

KRLE Jeg kjenner til Jesus liv og virke.  
 

Best sammen Jeg kan takle motgang.  
 

Ukas fokusord: statistikk, divisjon, nerveceller, ryggmarg.  
 

Ukas gloser: A blanket, a hole, spotted, a penguin, to ask, to drive, a beach, 
strange, a petrol statoin, surprised. 
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