
Ukeplan 4B, uke 34 

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

Klokkeslett Mandag 22. august Tirsdag 23. august Onsdag 24. august Torsdag 25. august Fredag 26. august 

08.25-09.30 Velkommen til nytt skoleår 
 

Norsk (Torill) 
Tema: «Helt nytt» - Vennskap. 
Ord med æ-lyd 
Ukas øveord 
 

HUSK FOTOGRAFERING I DAG 

Norsk (Torill) 

Tema: «Helt nytt» - Vennskap. 
Ord med æ-lyd 
 

Norsk (Torill) 

Tema: «Helt nytt» - Vennskap. 
Ord med æ-lyd 
 

Norsk (Torill) 

Tema: «Helt nytt» - Vennskap. 
Ord med æ-lyd 
 

09.30-09.45 Friminutt 

09.45-10.30 Matte (Torill/Ola) 
Tall og regning 
Multi smart øving 
 

Matte (Torill/Ola) 
Tall og regning 
Tall over 1000 

KRLE 
Tema: Ettikk og filosofi 
Livet og familien 

Gym (Ola) 

Utegym 

Matte (Torill/Ola) 
Tall og regning 
Å legge til og trekke fra 10, 100 
og 1000 

10.30-11.05 Lunsj 

11.05-11.30 Langfriminutt 

11.30-12.35 Norsk/Samfunnsfag (Ola) 
Øveord 
 
Vi lager 
bursdagskalender 
 

Engelsk (Torill/Ola) 
«Me and my life»  
Summer is over 
 

Matte (Torill/Ola) 
Tall og regning 
Utvidet form 

Naturfag (Ola) 
Tema: Vi utforsker søppel 
Uteskole 
 
 

Kunst og håndverk (Cathrine) 
 
 
 
 
 Vi lager høstpynt til vinduene 
 

12.35-12.45  

12.45-13.15 Utelek (Torill) Musikk (Torill) 
Sangstund med månedens sang 
Sangmemory 

 

Lekser Til tirsdag:  
Skriving: Skriv setninger til alle 
øveordene i lekseboka di. 
Overskrift: Uke 34. Lag en 
tegning til en av setningene 
Husk:  

1. Stor forbokstav 
2. Mellomrom 
3. Punktum 

Til onsdag:  
Lesing: Les teksten 
«Loppemarked» som ligger på 
bjella/mitt arbeid i Skolestudio 
 
 
 

Til torsdag: 
Regning: 10 minutter med 
Multi smart øving. 
 

Til fredag: 
Regning: 10 minutter med Multi 
smart øving. 
 
Norsk/engelsk: øv på øveordene 
 
 

God helg! 

http://www.minskole.no/dalabrekka


Ukeplan 4B, uke 34 

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

Informasjon: 
Velkommen til nytt skoleår og 4. trinn. 
Vi ønsker Thea hjertelig velkommen til 4b 
Håper alle har hatt en fin sommer. Ny kontaktlærer for 4b er Torill Rimstad og 4b har Kirsti Solli. Andre 
lærere og assistenter på trinnet er Ola Thingvold, Cathrine Waaler Bowitz, Ragnhild P. Sager og Emma 
Bolsø Bunes. 
Onsdag denne uka vil det være skolefotografering, informasjon fra fotografen kommer som ranselpost. 
Vi kontaktlærere ønsker å hilse på dere foreldre så snart som mulig, og planlegger derfor et kort 
foreldremøte tirsdag 6. september kl 18:00 (invitasjon kommer). 
Vi ser fram til et spennende skoleår.  
Infohefte fra administrasjonen blir sendt til dere foreldre digitalt. 
Elever og foresatte må også i år skrive under på avtale om lån av iPad, ligger som ranselpost. 

 
Melk: Skolemelk bestilles på skolelyst.no 
 

Vi ser fram til et spennende skoleår 

 
Mvh Kirsti og Torill 
 
 
 

Ukas mål: 

Norsk: 
Jeg kan snakke om vennskap og samhold. 
Jeg kan skrive ord med æ-lyd 
 
Matematikk:  
Jeg vet at tallene våre er inndelt i enere, tiere, hundrere og tusenere. 
Jeg kan legge til og trekke fra 10, 100 og 1000. 
 
Engelsk: 
Jeg kan snakke om fritidsaktiviteter og interesser. 
Jeg kan fortelle hva klokka er på engelsk, ti på og ti over. 
Jeg kan bruke verb som slutter på s når jeg forteller om andre barns interesser. 
 
Sosoialt mål: jeg kan bruke en hyggelig tone overfor medelever og voksne 

Ukas øveord i norsk: 

gjerne 
være 
sterk 
hjerte 
skjerm 
merke 
smerte 
 

Ukas øveord i engelsk: 
quarter to – kvart på 
quarter past – kvart over 
early – tidlig 
late – seint 
wake up- våkne 
get dressed – kle på seg 

Kontaktinformasjon: 

Kontaktlærer 4b: tlf: 92498895 og mail: torill.rimstadristiansund.kommune.no  

 

Andre lærere, fagarbeidere og assistenter som er på trinnet: Ola Thingvold, Catrine Waaler Bowitz, 

Emma Blomsø Bunes og Ragnhild P. Sager. 

Begreper som vil bli brukt i arbeidet med Multi: tusen, siffer, tallverdi, utvidet 
form, sum og differanse, avrunding og overslag 
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