
Ukeplan 4. trinn uke 36 

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

Klokkeslett Mandag 5. september Tirsdag 6. september Onsdag 7. september Torsdag 8. september Fredag 9. september 

08.25-09.30 Norsk  
Tema: «Helt nytt»  
Leseforståelse/ nyhetsartikkel 
Ukas øveord 
 

Matte 
 
Kartleggingsprøve i regning 
 
  

Norsk/Engelsk 

Stillelesing 

Engelsk: Me and my life 

 

Norsk  
Carlstens lesetest 

 
 

Norsk  

Diktat med ukas øveord  

Leseforståelse/ nyhetsartikkel 
 

 

09.30-09.45 Friminutt  

09.45-10.30 Matte  
Tall på tallinje 

Kroppsøving 4A 
Utegym 
leker 

KRLE 4B  
Etikk og filisofi 

  KRLE 4A  
Etikk og filisofi  

Kroppsøving 4B 
Utegym 

leker 

 

Matte 
Tall på tallinje  

10.30-11.05 Lunsj 

11.05-11.30 Langfriminutt 

11.30-12.35 Samfunnsfag  
 
Tema: Vi utforsker søppel 
 

Engelsk 
Me and my life 
Verbs 

Matte 
Tall på tallinje 
 

Naturfag 
 
Uteskole 
Tema: Vi utforsker søppel 
 

Kunst og håndverk  
 
Tema: høst 
Vi fingerhekler 

12.35-12.45 Friminutt 

12.45-13.15 Utelek 
 

Musikk (Kirsti) 
Sangstund 
Månedens sang + BliMe-dans 

Lekser Til tirsdag:  
Skriving: Skriv setninger til alle 
øveordene i lekseboka di. 
Overskrift: Uke 36. Lag en 
tegning til en av setningene. 
Husk:  

1. Stor forbokstav 
2. Mellomrom 
3. Punktum 

Til onsdag:  
Lesing: Les “Gutten som 
hatet fotball”,  og svar på 
spørsmålene i A og B (ark). 
 
Engelsk: Gjør verbark «More 
verbs» 
 
 

Til torsdag: 
Regning: Gjør s. 5+ 6 i øveboka. 
 

Til fredag: 
Lesing:  
Skolestudio: Trykk på bjella eller 
“Mitt arbeid” (Månetekst: 
Boktrykkerkunsten 
Soltekst: Gutenberg-vise 
Ta opptak før og etter øving!  
 
Øv på øveordene i norsk og 
engelsk! 
Kode på Karate Squid: ohh 

God helg! 

http://www.minskole.no/dalabrekka


Ukeplan 4. trinn uke 36 

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

Informasjon: 
 

Hei      
 
Vi gjennomfører kartleggingsprøver i regning og lesing denne uka, slik at vi kan tilpasse undervisningen 
på best mulig måte fremover. 
 
Kode Karate Squid: ohh 
  
 
Vel møtt til foreldremøte i kulturrommet, tirsdag 6.september kl. 18:00. 
 
 
Mvh 
Torill og Kirsti 

Ukas mål: 
Norsk: 
Jeg kan snakke om Harry Potter og rumpeldunk 
Jeg kan forklare hva som kjennetegner en nyhetsartikkel. 
Jeg kan skrive en nyhetsartikkel 

 
Matematikk:  
Jeg kan lese av- og plassere tall nøyaktig og omtrentlig på tallinje 
Jeg kan bruke tallinje til å runde av til nærmeste tusener og hundrer 
Engelsk: 
Jeg kan snakke om fritidsaktiviteter og interesser. 
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: 

kjæreste 
termos 
lærer 
frimerke 
pære 
perm 
nysgjerrig 
verre 

Ukas øveord i engelsk: 
different – forskjellig 
team – lag 
once – en gang 
twice – to ganger 
three times – tre ganger 
what – hva 
who – hvem 
when - når 

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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