
Ukeplan for 4. tr - uke 19
Ordenselever

4A: Ane og Daniel 4B: Adrian og Tida 4C: Sultan og Albert

TIMEPLAN

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

1
08:15-09:30

Samfunn Engelsk

17.mai-dag

på skolen

Husk CB!

Kr.Himmel-

fartsdag
FRI

2
09:45-10:30

Norsk Svømming

17.mai-dag

på skolen

Husk CB!

Kr.Himmel-

fartsdag
FRI

3
11:20-12:30

Samfunn Mat&Storefri

17.mai-dag

på skolen

Husk CB!

Kr.Himmel-

fartsdag
FRI

4
12:45-13:45

Lese-

forståelse
Matematikk

17.mai-dag

på skolen

Husk CB!

Kr.Himmel-

fartsdag

Til foresatte

● På onsdag feirer vi 17.mai på skolen. Elevene tar med seg vanlig niste, men kan ta
med seg en liten brus/saft eller noe annet godt å drikke.

● Kjekt hvis de elevene som har stiller i bunad/festdrakt/dress/finklær.
● Vi opplever at mange mangler utstyr i pennalet. Husk å sjekk at eleven har med

seg blyant, visk og linjal.
● Denne uken starter vi opp med det sosiale emnet: selvkontroll.

● Chromebooken skal alltid ha minst 70 % lading. Sjekk at den er ladet før den
legges i sekken om kvelden.

● Alt fravær og henting av elever registreres i Transponder. Annen informasjon
sender dere på mail.



Ukens mål

Lesing/

skriving

● Jeg kan forstå innholdet i tekster jeg leser.

● Jeg kan lese mellom linjene.

Svømming

● Jeg kan hoppe fra kanten.

● Jeg kan brystsvømming.

● Jeg kan svømme på rygg.

Regning

● Jeg kan multiplikasjonstabellen

● Jeg kan skrive inn i tabell og skrive søylediagrammer

● Jeg vet hva teller og nevner i en brøk er

Samfunn
● Jeg kan oppsummere emnene vi har arbeidet med til nå.

● Jeg vet hvorfor vi har regler.

HJEMMEARBEID

Tirsdag Onsdag

Norsk

Les artikkelen:

https://www.nysgjerrigper.no/bladet/2020

-3/finner-gjemte-skatter-under-isen/

Les artikkelen:

https://www.nysgjerrigper.no/bladet/2020-3

/finner-gjemte-skatter-under-isen/

Matte

Jobb med Mattemaraton minst 20

minutter.

Jobb med Mattemaraton minst 20

minutter.

Gym

I løpet av uka bør du ha klart å hoppe på trampoline/gå/sykle/løpe en eller flere turer på

til sammen 10 km og registrert det på Mattemaraton.

Organisert trening som fotball/turn/håndball gjelder ikke. Det skal være ekstra fysisk

aktivitet.

Husk!

HUSK SVØMMETØY!

Sjekk at du har blyant, visk og linjal i pennalet.

Chromebooken skal ha minst 70% lading.

Selvkontroll

Jeg øver på reagere på en hensiktsmessig måte.
Jeg øver på å vente på tur, utsette mine egne behov.

Jeg klarer å gjennomføre oppgaver jeg har begynt på.
Du kan sette deg langsiktige mål.

Jeg tilpasser meg fellesskapet.
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