
Ukeplan 4. trinn uke 42 

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

Klokkeslett Mandag 17. oktober Tirsdag 18. oktober Onsdag 19. oktober Torsdag 20. oktober Fredag 21. oktober 

08.25-09.30 Norsk  
Salto: På sporet 
Ukas øveord 
 

Håndballturnering i 
Nordvesthallen 
 
 
Vi møtes på skolen ferdig skiftet, 
og går til Nordvesthallen kl. 08:25. 
Første kamp starter kl. 09:00. 

 
 
 
Vi går 
tilbake 
til skolen 
og 
avslutter 
til vanlig 
tid. 

Norsk/Engelsk 

Stillelesing 

Engelsk: It is getting dark, Qest 4 

Norsk 
Stillelesing 
Salto: På sporet 
 
 

Norsk  

Diktat med ukas øveord 

Salto: På sporet 
 

09.30-09.45 Friminutt  

09.45-10.30 Matte  
Negative tall 
 

Kroppsøving 4A 
Innegym 

Leker 

KRLE 4B  
Jødedommen 

KRLE 4A  
Jødedommen 

Kroppsøving 4B 
Innegym 

Leker 

Matte 
Negative tall 
 

10.30-11.05 Lunsj  

11.05-11.30 Langfriminutt  

11.30-12.35 Samfunnsfag  
 
TV-aksjonen 2022 – Salaby skole 

Matte 
Negative tall 
 
 

Naturfag 
 
Uteskole 
Tema: Vi trenger naturen 
 
 

Kunst og håndverk  
 
Tema: høst 
Vi lager bilder 

12.35-12.45  

12.45-13.15 Musikk (Kirsti) 
Månedens sang + BlimE-dans - 
del for del. 

Lekser Til tirsdag:  
Skriving: Skriv setninger til alle 
øveordene i lekseboka di. 
Overskrift: Uke 42. Lag en 
tegning til en av setningene. 
Husk:  

1. Stor forbokstav 
2. Mellomrom 
3. Punktum 

Til onsdag:  
Regning:  Gjør s. 20 i øveboka. 
 
4A: ta med gymtøy + innesko 
 

Til torsdag: 
Les teksten “Stjerner” (ark) og 
gjør oppgave A og B 
 
4B: ta med gymtøy + innesko 
 

Til fredag: 
Lesing:  les 20 min i en selvvalgt 
bok 
 
Øv på øveordene i norsk og 
engelsk!  
Kode på Karate Squid: oxz 

God helg! 

http://www.minskole.no/dalabrekka
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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. 
 
Tirsdag denne uken er det håndballturnering i Nordvesthallen. 4. trinn stiller med 2 jentelag og 2 
guttelag. Ta med stor drikkeflaske og en god matpakke. Det er kiosksalg i hallen, bruk sunn fornuft i 
forhold til hvor mye penger elevene får med seg.  
 
Minner om oppstart av kontaktsamtaler.  
 

Ønsker dere alle en “smashing” uke       

 
 
 
Karate Squid-kode: oxz 
 
 
Mvh 
Torill og Kirsti 
 
 

Ukas mål: 
Norsk: 
Jeg kan skrive ord som slutter på m 
Jeg kan skrive en filmanmeldelse 
Jeg kan forklare hva det betyr å lese mellom linjene 
 
 
Matematikk:  
Jeg kan snakke om hvordan jeg tenker når jeg adderer og subtraherer 
Jeg kan forklare hva et negativt tall er. 
 
Engelsk: 
Jeg kan snakke om høst og Halloween 
 
Sosialt mål:  
Tema oktober: Følelser 
 

Ukas øveord i norsk: 

dum 

hjem 

kam 

slem 

fem 

klem 

ram 

kom 

Ukas øveord i engelsk: 
 
stream- bekk 
these- disse 
sharp-skarp 
thorn- torn  
moving- beveger seg 
ghost-spøkelse 
witch- heks 
 

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, negative tall, temperatur, gradestokk 
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