
Ukeplan 4. trinn uke 40 

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

Klokkeslett Mandag 3. oktober Tirsdag 4. oktober Onsdag 5. oktober Torsdag 6. oktober Fredag 7. oktober 

08.25-09.30 Norsk  
Salto: Skogens sus 
Ukas øveord 
 

Norsk 
Stillelesing 
Salto: Skogens sus/aksjonskveld 
 

Matte 
Lekser 
Øveboka s. 15 
 

Norsk 
Diktat 
Siste finish før aksjonskvelden 
 

 
Vi avspaserer 

etter 
aksjonskvelden 

 

 

09.30-09.45 Friminutt  

09.45-10.30 Matte  
Hoderegningsstrategier 
Addisjon og subtraksjon 

Matte 
Hoderegningsstrategier 
Addisjon og subtraksjon  

Kroppsøving 4A 
Håndball 

Innegym 

Norsk 4B  
Skogens sus 

Naturfag 
 
Uteskole 
 
Tema: Vi trenger naturen 
 

10.30-11.05 Lunsj 

11.05-11.30 Langfriminutt 

11.30-12.35 Samfunnsfag  
 
TV-aksjonen 2022  
 
Vi lager plakater og forbereder 
aksjonskveld 
 

Engelsk 
Me and my life - Explore 
Months and seasons 

Vi forbereder aksjonskveld 
 

12.35-12.45 Friminutt 

12.45-13.15 Utelek 
 

Vi forbereder aksjonskveld 
 

Lekser Til tirsdag:  
Skriving: Skriv setninger til alle 
øveordene i lekseboka di. 
Overskrift: Uke 40. Lag en 
tegning til en av setningene. 
Husk:  

1. Stor forbokstav 
2. Mellomrom 
3. Punktum 

Til onsdag:  
Regning:  Gjør s. 14 i øveboka. 
 
4A: ta med gymtøy + innesko 
 

 Aksjonskveld       
 
Vi møtes på klasserommet kl. 
17:45, og avslutter kvelden etter 
ryddinga, ca. kl. 20. 

God 

høstferie! 
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Informasjon: 
 

Hei      
 
Husk å sjekke iPaden til barna, kjekt om det er strøm/batteri på den da de kommer på skolen. 
 
Vi trenger poser til nipsbutikken på torsdag. Fint om alle kan ta med et par poser hver! 
 
Uka etter høstferien starter vi opp med kontaktsamtaler. Vedlagt ligger oppsatte tider. Bytt gjerne tid 
med andre dersom tidspunktet ikke passer. Gi beskjed i Visma meldingsbok ved bytting. I forkant av 
samtalen er det fint om dere fyller ut skjemaet «Forberedelse til komtaktsamtale» og tar med dette på 
møtet. Kontaktsamtalene foregår på klasserommet. Eleven skal være med. 
 

Ønsker dere alle en fortryllende uke, og en fin høstferie       

 
 
 
 
 
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 
Jeg kan gjøre overslag 
 
Engelsk: 
Jeg kan snakke om årstider og måneder 
 
Sosialt mål:  
Tema september: Venner 
Vi er snille mot hverandre 

Ukas øveord i norsk: 

skitten 

skjønne 

sjef 

sjekke 

skjorte 

skjold 

skøyter 

skinne 

Ukas øveord i engelsk: 
Ingen øveord denne uka! 

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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