
Ukeplan 4. trinn uke 35 

Hjemmeside: www.minskole.no/dalabrekka 
Telefon: 71575900 

Klokkeslett Mandag 29. august Tirsdag 30. august Onsdag 31. august Torsdag 1. september Fredag 2. september 

08.25-09.30 Norsk  
Tema: «Helt nytt» - Vennskap. 
Ord med æ-lyd  
Ukas øveord 
 
 

Norsk  
Tema: «Helt nytt» - Vennskap. 
Ord med æ-lyd 
 

Norsk/Engelsk 

Stillelesing 

Engelsk: role play 

 

 
HØSTTUR 

 
Vi går på tur til Lasken. 

Vi går fra skolen kl. 09:00 og er 
tilbake kl. 13:00. 

 
 

 

 

 

 

 

Norsk  

Diktat med ukas øveord i norsk og 

engelsk. 

Ord med æ-lyd 
 

 

09.30-09.45 Friminutt  

09.45-10.30 Matte  
Tall og regning 
 

Matte 
Tall og regning 
 

 Kroppsøving 4A 
Utegym 

KRLE 4B  
Etikk og filisofi 

Matte 
Tall og regning 
 

10.30-11.05 Lunsj  

11.05-11.30 Langfriminutt  

11.30-12.35 Samfunnsfag  
 
Tema: Vi utforsker søppel 
 

Engelsk 
«Me and my life»  
Summer is over 

Matte 
Tall og regning 
 

Kunst og håndverk  
 
Tema: høst 

12.35-12.45  

12.45-13.15 Utelek 
 

Musikk (Kirsti) 
Sangstund 
Anti jantelov + Just dance 

Lekser Til tirsdag:  
Skriving: Skriv setninger til alle 
øveordene i lekseboka di. 
Overskrift: Uke 35. Lag en 
tegning til en av setningene. 
Husk:  

1. Stor forbokstav 
2. Mellomrom 
3. Punktum 

Til onsdag:  
Lesing:  
Månetekst: Ny hatt 
Soltekst: Den vesle heksa, del 
1. 
 
 

Til torsdag: 
Pakk tursekken! Ta med 
sitteunderlag, mat og drikke.  

Til fredag: 
Regning: Gjør s. 4 i øveboka. 
Lesing:  
Månetekst: Ny papegøye 
Soltekst: Den vesle heksa, del 2. 
 
Øv på øveordene i norsk og 
engelsk! 

God helg! 

http://www.minskole.no/dalabrekka


Ukeplan 4. trinn uke 35 

Hjemmeside: www.minskole.no/dalabrekka 
Telefon: 71575900 

Informasjon: 
 

Hei      
 
På torsdag er det turdag for hele skolen, og vi på 4.trinn går til Lasken. Pakk tursekken med 
sitteunderlag, mat og drikke. Det blir anledning til å grille for de som ønsker det. 
 
 
Skolemelk bestilles på skolelyst.no. 
 
Vedlegg til ukeplan: 

• Skriv om skolelus 
 
Vi kontaktlærere på 4. trinn ønsker å hilse på dere foreldre så snart som mulig, og planlegger derfor et 
kort foreldremøte tirsdag 6.september kl. 18:00. Invitasjon kommer.  
 
 
Mvh 
Torill og Kirsti 

Ukas mål: 
Norsk: 
Jeg kan snakke om vennskap og samhold. 
Jeg kan skrive ord med æ-lyd 
 
Matematikk:  
Jeg vet at tallene våre er inndelt i enere, tiere, hundrere og tusenere. 
Jeg kan legge til og trekke fra 10, 100 og 1000. 
 
Engelsk: 
Jeg kan snakke om fritidsaktiviteter og interesser. 
Jeg kan fortelle hva klokka er på engelsk, kvart på og kvart over. 
Jeg kan bruke verb som slutter på s når jeg forteller om andre barns interesser. 
 
Sosialt mål:  
Jeg kan bruke en hyggelig tone overfor medelever og voksne. 

Ukas øveord i norsk: 

herme 
sverd 
perle 
erter 
gjerde 
skjære 
vers 
skjerf 

Ukas øveord i engelsk: 
looking forward to – se fram til 
shool - skole  
guys – gutter 
pierced your ears – tatt hull i ørene 
change - forandre 
friends – venner 

Kontaktinformasjon: 

Kontaktlærer 4a: tlf: 90525488 og mail: kirsti.solli@kristiansund.kommune.no 

Kontaktlærer 4b: tlf: 92498895 og mail: torill.rimstad@kristiansund.kommune.no 

Andre lærere, fagarbeidere og assistenter på trinnet: Ola Thingvold, Cathrine Waaler Bowitz, Emma 

Blomsø Bunes, Ragnhild P. Sager. 

Begreper  

tusen, siffer, tallverdi, utvidet form, sum og differanse, avrunding og overslag 
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