
Ukeplan 4. trinn uke 37 

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

Klokkeslett Mandag 12. september Tirsdag 13. september Onsdag 14. september Torsdag 15. september Fredag 16. september 

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

Norsk 
Stillelesing 
Vi skriver nyhetsartikkel 
 
  

Norsk/Engelsk 

Stillelesing 

Engelsk: Me and my life - Quest 

 

Norsk  
Tema: «Helt nytt»  
Vi leser sammen: «Sjimpansen som 

blei astronaut.»  

Norsk  

Diktat med ukas øveord  

Leseforståelse/ nyhetsartikkel 
 

 

09.30-09.45 Friminutt 

09.45-10.30 Matte  
Tall på tallinje 
 

Matte 
Tall på tallinje 
 

Kroppsøving 4A 
Diverse leker 

Utegym hvis pent 

 

KRLE 4B  
Etikk og filisofi 

 KRLE 4A  
Etikk og filisofi  

Kroppsøving 4B 
Diverse leker 

Utegym hvis pent 

 

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 
Quest 

Matte 
Tall på tallinje 
 

Naturfag 
 
Uteskole 
Tema: Vi utforsker søppel 
 

Kunst og håndverk  
 
Tema: høst 
Vi lager bilder 

12.35-12.45 Friminutt 

12.45-13.15 Utelek 
 

Musikk (Kirsti) 
Månedens sang + BliMe-dans - 
del for del. 

Lekser Til tirsdag:  
Skriving: Skriv setninger til alle 
øveordene i lekseboka di. 
Overskrift: Uke 37. Lag en 
tegning til en av setningene. 
Husk:  

1. Stor forbokstav 
2. Mellomrom 
3. Punktum 

Til onsdag:  
Engelsk: Les «The Wake-up 
Call» s. 10 og 11 i Quest.  
Velg minst to av oppgavene i 
After reading. Skriv i engelsk 
skrivebok. 
 
Ukelekse: legg trekk på 
engelskboka! 

Til torsdag: 
Regning: Gjør s. 8-9 i øveboka. 
 

Til fredag: 
Lesing:  Skolestudio: Trykk på 
bjella eller “Mitt arbeid” og les 
«Sirkus stofamilie.» 
Ta opptak før og etter øving!  
 
Øv på øveordene i norsk og 
engelsk! Kode på Karate Squid: 
ol6 (liten O, liten L og 6) 

God helg! 

http://www.minskole.no/dalabrekka


Ukeplan 4. trinn uke 37 

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

Informasjon: 
 

Hei😊 
 
Takk for godt oppmøte på foreldremøtet!  Som nevnt blir det aksjonskveld torsdag 6. oktober. Vi 
trenger pyntegjenstander og premier. Se skriv! Legg merke til at hver elev skal ha med en ting hver til 
kolonialkasse. 
 
Nye klassekontakter for 4b: Ole Haga (Iben) og May Olsen (Benedicte). 
(4a hadde valg i vår: Torill Fladvad (Cecilie) og Siri Solem (Arne Johan)) 
 

Ønsker dere alle en fin uke😊 
 
 
Karate Squid-kode: ol6 
 
 
Mvh 
Torill og Kirsti 
 
 

Ukas mål: 
Norsk: 
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: 

derfor 
verden 
dersom 
ferdig 
regne 
ferdig 
person 

Ukas øveord i engelsk: 
woke up – våknet 
checked – sjekket 
message – melding 
unknown – ukjent 
whole – hele 
am going to – skal 
digit – siffer 

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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