
Ukeplan 4. trinn uke 38 

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

Klokkeslett Mandag 19. september Tirsdag 20. september Onsdag 21. september Torsdag 22. september Fredag 23. september 

08.25-09.30 Norsk  
Salto: Skogens sus 
Ukas øveord 
 

Norsk 
Stillelesing 
Salto: Skogens sus 
 
  

Norsk/Engelsk 

Stillelesing 

Engelsk: A Day in My Life - Quest 

 

Norsk  
 Stillelesing 
Salto: Skogens sus 
 

Norsk  

Diktat med ukas øveord 

Salto: Skogens sus 
 

 

09.30-09.45 Friminutt 

09.45-10.30 Matte  
Hoderegningsstrategier 
Addisjon og subtraksjon 

Matte 
Hoderegningsstrategier 
Addisjon og subtraksjon  

Kroppsøving 4A 
Ballaktiviteter og 

stafetter 

Innegym 

KRLE 4B  
Etikk og filosofi 

 KRLE 4A  
Etikk og 

filosofi 

Kroppsøving 4B 
Ballaktiviteter og 

stafetter 

Innegym 

Matte 
Hoderegningsstrategier 
Addisjon og subtraksjon 

10.30-11.05 Lunsj 

11.05-11.30 Langfriminutt 

11.30-12.35 Samfunnsfag  
 
Tema: Vi trenger naturen 
 
 

Engelsk 
A Day in my Life- Quest 

Matte 
Hoderegningsstrategier 
Addisjon og subtraksjon 
 

Naturfag 
 
Uteskole 
Tema: Vi trenger naturen 
 
 

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 38. Lag en 
tegning til en av setningene. 
Husk:  

1. Stor forbokstav 
2. Mellomrom 
3. Punktum 

Til onsdag:  
Engelsk: Les «At the 
Supermarket» s. 18 og 19 i 
Quest.  
Øv på gloser! 
 
4A: ta med gymtøy + innesko 
 

Til torsdag: 
Regning: Gjør s. 10-11 i øveboka. 
 
4B: ta med gymtøy + innesko 

Til fredag: 
Lesing:  Skolestudio: Trykk på 
bjella eller “Mitt arbeid” og les  
“På jakt etter blåbær” (måne) 
“Blåbærtur” (sol) 
Øv på øveordene i norsk og 
engelsk! Kode på Karate Squid: 
op3 

God helg! 

http://www.minskole.no/dalabrekka


Ukeplan 4. trinn uke 38 

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

Informasjon: 
 

Hei      
 
Vi minner om innsamling av gevinster og salgsartikler til aksjonsdagen, det er bare å sende med elevene 
allerede nå.  Alle skal også ha med seg en vare til kolonialkassene som skal loddes ut.  
 
Husk at det er lurt med innesko, mange blir våte på sokkene når de går uten sko i gangen.  
 

Ønsker dere alle en fortreffelig uke       
 
 
Karate Squid-kode: op3 
 
 
Mvh 
Torill og Kirsti 
 
 

Ukas mål: 
Norsk: 
Jeg kan lese- og snakke om tekster om skogen 
Jeg kan skrive en innledning 
Jeg kan skrive ord med sj-lyd 
Jeg kan dele fellesnavn i kjønn 
 
Matematikk:  
Jeg kan snakke om hvordan jeg tenker når jeg adderer og subtraherer 
Jeg kan bruke modeller for å vise hvordan jeg tenker 
 
Engelsk: 
Jeg kan snakke om matvarer, handling og beløp på engelsk 
 
Sosialt mål:  
Jeg kan bruke en hyggelig tone overfor medelever og voksne. 

Ukas øveord i norsk: 

skjegg 

sjokk 

skjære 

skygge 

skilt 

sjakk 

skeiv 

skinne 

Ukas øveord i engelsk: 
flour = mel 
garlic = hvitløk 
mushrooms = sopp 
pineapple = ananas 
ingredients = ingredienser 
crisps = potetgull 
trolley = vogn 
till = kassaapparat 

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  

Addisjon, subtraksjon, strategi, modell  
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