
 

  
 

 

 

 

Ukeplan for 

4. trinn  

uke 11 og 12 

 

9.mars - 20.mars  

2020 
 

  

 

Bursdagsbarn i mars 

4A:  

Solveig 1. mars 

 

4B 

Sofie SH 28.mars  

 

Ukens elever 

4A 

Uke 11: Vilde og Solveig 

Uke 12: Ole og Hamish 

 

4B 

Uke 11: Melendi og Jonas EL 

Uke 12: Silje og Vilde 

 

 

 

Fag 

 

 

Læringsmål 

 

 

 

 

      Norsk  

 

 
Jeg øver på ord med sj-lyd.  
Jeg lærer lese- og skrivestrategier.  
Jeg utvikler min lese- og skrivekompetanse. 
 

   Matematikk  

 

Jeg kan måle vekt, volum og lengde. 

Jeg kan omgjøre mellom gram og kilogram, desiliter og liter og mm, cm, dm 

og meter. 

 

            KRLE 

 

 

 

Jeg blir kjent med kirkebygg. 

        Engelsk 

 

 

 

Jeg kan oversette enkle setninger fra norsk til engelsk. 

Jeg kan gradbøye ulike adjektiv. 

 

 

 

 Natur, samfunn og miljø  

 

Jeg kan plassere verdensdelene og verdenshavene på kartet. 

Jeg blir kjent med forskjellige land og folk. 

 

 

 Sosial kompetanse 

 

 

 

Jeg er bevisst på ordbruken min.  

Jeg vet hva jeg kan gjøre for å inkludere andre. 

 

 



 

Informasjon til hjemmet 
 

I ukene 11-14 er det skrive- og leseuker på Lassa. Målet er å motivere og gi mestringsopplevelse 

gjennom ulike skrive- og leseaktiviteter.  

 

Det blir i kommende uker gjennomført kartleggingsprøve i digitale ferdigheter. Formålet med 

kartleggingsprøven er å gi lærerne og skoleledelsen en bedre oversikt over hvilke 

elever som trenger ekstra oppfølging i digitale ferdigheter. Kartleggingsprøven i digitale 

ferdigheter er lagt til 4. trinn for å avdekke om det er elever som ikke har tilegnet seg de 

nødvendige digitale ferdighetene i begynneropplæringen.  

 

Velkommen til verden, Gunnar! Heidi er blitt stolt mor. Vi gratulerer så mye, og alle hjerter gleder 

seg.  

 

Skøyting i mars: 

Vi har bestilt to ganger til i Siddishallen. 

4A tirsdag 3.mars og tirsdag 17.mars.  

4B mandag 9.mars og mandag 16.mars. 

Elevene møter på skolen og vi går sammen bort til Siddishallen. Husk hjelm og skøyter. Ta gjerne 

med noe varmt å drikke og ellers vanlig matpakke. 

 

Måling og vekt 

Vi vil jobbe med dette temaet i matematikk fremover. Fint om barna får ta del i matlaging, måling og 

veiing hjemme slik at de får praktisk erfaring. 

 

Matpakke 

Flere har tatt med seg nudler som matpakke i det siste. Det er opp til dere hjemme å bli enige om 

matpakken, men vi har oppfordret elevene til å ha med variert matpakke. Altså ikke nudler hver dag. 

Det går mye tid til å stå i kø for å få varmt vann. Minner om at all væske i sekk kombinert med 

Chromebook ikke er tillatt.  

 

Svømming 

De som er på første gruppe på svømming må møte senest klokken 08.10.  

4A har svømming uke 11 og 4B uke 12.  

 

Leksebok 

Minner 4B om å ha med leksebok hver torsdag.  

 

Øveord 

Elevene skal snakke med en voksen om hva øveordene betyr.  

 

Sosial kompetanse 

Vi vil fremover ha ekstra fokus på ulike områder innenfor sosial kompetanse. Dette er noe vi jobber 

med hele tiden på skolen, men vi ønsker at elevene sammen med voksne hjemme tar opp ulike 

temaer som vi nevner her. Se lekse i sosial kompetanse.  

 

Dersom noen ønsker å stelle i stand noe kjekt for trinnet, ville nok det blitt satt pris på.  

 

Vi ønsker dere alle ei nydelig uke!  

  

Hilsen Beate, Hilde, Tone Kristin, Terje og Helene  

beate.jacobsen@stavangerskolen.no  

hilde.klungland.atland@stavangerskolen.no  

tone.kristin.fossan@stavangerskolen.no  

terje.hiim@stavangerskolen.no  

mailto:beate.jacobsen@stavangerskolen.no
mailto:hilde.klungland.atland@stavangerskolen.no
mailto:tone.kristin.fossan@stavangerskolen.no
mailto:terje.hiim@stavangerskolen.no


 

 
  

Lekseplan for ukene 11 og 12: 

 

 

Sosial 

kompetanse  

 

Uke 11: Ordbruk 

Snakk med en voksen:  

- Hvorfor det er viktig å snakke fint og høflig til hverandre?  

- Hvordan tror du det føles dersom noen sier vonde ord til deg? 

- Hva kan du gjøre for at dagen blir god for dine medelever? 

Skriv minst tre setninger i dokumentet du finner på Classroom under sosial kompetanse 

“Uke 11 og 12” 

 

Uke 12: Utestenging 

Snakk med en voksen:  

- På hvilke måter kan man bli utestengt? 

- Hvordan tror du det føles å bli utestengt?  

- Hva kan du gjøre for at andre ikke skal føle seg utestengt? 

Skriv minst tre setninger i dokumentet du finner på Classroom under sosial kompetanse 

“Uke 11 og 12” 

   

     Norsk,  

 

     lese:  

 

Uke 11: Les side side 31 - 35 i Tuba Luba lesebok 2.  

Hver dag: Kos deg med å lese i minimum 15 minutter i en valgfri bok.  

 
Uke 12: https://www.youtube.com/watch?v=6Yq8Bny664E Hvilken norsk sang liker du 

teksten til? Søk på google etter teksten, og øv godt på teksten, og les den inn som et 

lydopptak på Classroom.  

 

  

 

       Norsk,  

 

     skrive: 
 

 

 

 

 

 

 

Uke 11:  Gjør spørsmål side 31 - 35 i Tuba Luba. Overskrift “Reven som ble husdyr” 

Ti minutters øving på Salaby: https://skole.salaby.no/3-4/norsk/ov-pa-skriving/rettskriving 

 

Ekstra uke 11: Gjør noen av oppgavene til sidene i leseleksen. 

 

Uke 12:   

Ti minutters øving på Salaby: https://skole.salaby.no/3-4/norsk/ov-pa-skriving/rettskriving 

 

Sangen du leser inn som lydopptak skal du skrive i skriveboka di. Skriv minst ett vers med 

tydelig og lesbar håndskrift. 

 

Begge ukene: Husk å øve på øveord. Snakk med en voksen om hva ordene betyr.  

 

  

 

 

    Matematikk 

 

Husk: Marg, overskrift på uke, sidetall og nummer på oppgavene. Husk spiss blyant og 

orden på sidene. 

 

Uke 11: Gjør oppgave 10 s. 79. Vis utregning. 

                                                                      7 

Uke 12:  Gjør oppgave 23 og 24 s. 83 

  

MSØ: 20 min begge ukene. Når du er kommet til kapittelrepetisjon, 

trenger du ikke gjøre mer.  

 

 

    Engelsk 

 

Uke 11: Stairs TB: Les s.56 og 59.  Ark: Oversett til engelsk 

 

Uke 12: Stairs TB: Les s. 60.          Ark: Adjektiv engelsk 

 

 

Husk å øve på gloser. Oppgavearket leveres senest fredag. 

https://www.youtube.com/watch?v=6Yq8Bny664E
https://skole.salaby.no/3-4/norsk/ov-pa-skriving/rettskriving
https://skole.salaby.no/3-4/norsk/ov-pa-skriving/rettskriving


 

  

 

 

 

 

 

 

Gloser: 

Uke 11 Uke 12  

handlevogn = trolley 

watch = armklokke 

tørst = thirsty 

trøtt = tired 

benk = bench 

venner = friends 

bakeri = bakery 

klok = wise 

klokka slår = the clock strikes 

sen = late 

klar = ready 

ferdig = done 

porten = the gate 

kveldsmat = supper 

 

Øveord:  

Uke 11 Uke 12 

kjøtt, skjørt, kjære, skjære, kjenner sky, skygge, skyld, skyss, kyss  

 

Øv skriftlig på ordene og lag setninger til ordene. Skriv i lekseboka. 


