
Ukeplan 4. trinn uke 46 

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

Klokkeslett Mandag 14. november Tirsdag 15. november Onsdag 16. november Torsdag 17. november Fredag 18. november 

08.25-09.30 Norsk  
Salto: Er det sant? 
Ukas øveord 
 

Norsk  
Salto: Er det sant? 
 

Norsk/Engelsk 

Lesing + Pronouns 
Explore smart øving 

Norsk 
Salto: Er det sant? 
 

Norsk  

Salto: Er det sant? 
Diktat med ukas øveord 

 

09.30-09.45 Friminutt  
 

 

09.45-10.30 Matte  
Multiplikasjon.  
Øveboka s 28-29 

Matte  
Multiplikasjon 
 

Kroppsøving 4A 
Innegym 

Leker 

KRLE 4B  
Jødedommen 

KRLE 4A  
Jødedommen 

Kroppsøving 4B 
Innegym 

Leker 

Matte 
Multiplikasjon 
 

10.30-11.05 Lunsj   

11.05-11.30 Langfriminutt   

11.30-12.35 Caroline kinosenter 
Film: «Skolen ved havet»  
11:00 – 12:20, 1.-4.trinn. 
 
 
 

Engelsk 
Lekseark + Pronouns 
Explore smart øving 

Vi drar til skøytehallen. Ta med 
skøyter og hjelm.  
 

 

Naturfag 
Uteskole 
Tema: Vi trenger naturen 
 
 

Kunst og håndverk  
 
Tema: Tekstilmaling 
 + bevegelige mangekanter 

12.35-12.45 Utelek 

12.45-13.15 

Lekser Til tirsdag:  
Skriving: Skriv setninger til alle 
øveordene i lekseboka di. 
Overskrift: Uke 46. Lag en 
tegning til en av setningene. 
Husk:  

1. Stor forbokstav 
2. Mellomrom 
3. Punktum 

Til onsdag:  
Engelsk:  
Ark: Good morning, Wendy! 
Sett tekstbitene i riktig 
rekkefølge og les tre ganger. 
Øv på gloser! 
 
4A: ta med gymtøy + innesko 

Til torsdag: 
Regning:  
Gjør s. 30 i øveboka. 
Øv godt på åtte-gangen! 
 
4B: ta med gymtøy + innesko 
 

Til fredag: 
Lesing: 
Leseark: «I Bakvendtland» 
Tren på å lese med rim og rytme, 

eller syng høyt om du vil😊 
Øv på øveordene i norsk og 
engelsk!  
Kode på Karate Squid: pi1 

God helg! 

http://www.minskole.no/dalabrekka
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Informasjon: 
 

Hei😊 
 
Den kulturelle skolesekken, Møre og Romsdal inviterer mandag 14.november til filmen «Skolen ved 
havet.» i Caroline kinosenter. Filmen følger sentraliseringsdebatten sett gjennom barnas blikk. 
Utgangspunktet er nedleggelse av Strengelvåg skole som ligger i kystkommunen Øksnes i Vesterålen. 

Les mer her! 

 
På onsdag drar vi en tur til skøytehallen. Send med skøyter og hjelm, fint om dere prøver å låne av 
andre om dere ikke har. Skolen leier hvis det er noen som kommer uten. Husk å ta med noen varme 
klær, det er kaldt inne i hallen. 
 

Ønsker dere alle en feiende flott uke😊 

 
 
Karate Squid-kode: pi1 
 
 
Mvh 
Torill og Kirsti 
 

Ukas mål: 
Norsk: 
Jeg kan lese, skrive og samtale om hva som er sant, og hva som er usant. 
Jeg kan skrive ord med o for å 
Jeg kan skrive en faktatekst 
Matematikk:  
Jeg kan bruke ulike regnestrategier 
Jeg kan se sammenhengen mellom multiplikasjon og divisjon 
Jeg kan multiplisere med flersifrede tall 
 
Engelsk: 
Kunne bruke riktig pronomen (I, you, he, she, it, we, you, they) 
 
Sosialt mål:  
Tema oktober: Lytte til kroppen  
https://www.livetogsann.no/1-7-trinn/tema-for-kvar-manad/november-
kropp/kropp-for-vaksne/ 
 

Ukas øveord i norsk: 

norsk  

sommer 

vott 

honning 

kloss 

troll  

slott 

vogn 

Ukas øveord i engelsk: 
daughter – datter 

face – ansikt 

tired – trett 

breakfast - frokost 

looking for – leter etter 

schoolbag – ransel/skolesekk 

hurry up – skynde seg 

rat tail - rottehale 

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  

Regnestrategi, gangetabell, faktorer og produkt, multiplikasjon 
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