
 

 
 

 

 

 

Ukeplan for 

4. trinn  

uke 2 og 3 

 

6.januar - 17.januar  

2020 
 

  

 

 

Bursdagsbarn i januar 

4A:  

Vilde 6. januar 

Camilla 9.januar 

Anna Maila 16.januar 

 

4B 

Vetle 9.januar 

Helene 26.januar 

 

Ukens elever 

4A 

Uke 2: Caisa og Isabell  

Uke 3: Christian og Matteo 

 

4B 

Uke 2: Kaja og Håvard 

Uke 3: Julian og Sofie W-H 

 

 

 

 

Fag 

 

 

Læringsmål 

 

 

 

 

 

      Norsk  

  
Jeg kan diftongene ai, au, ei, øy, og kan bruke dem i en tekst. 
 
Jeg vet hva nøkkelord er, og klarer å hente dette ut fra tekster jeg leser. 
 
 Jeg kan bruke nøkkelord når vi forteller.  

   Matematikk  

 

Jeg kan måle omkrets og areal på ulike figurer. 

 

Jeg kan beregne areal ved hjelp av ruter. 

            KRLE 

 

 

Jeg kan fortelle om hinduismen og om gudene Vishnu og Krishna.  

        Engelsk 

 

Jeg kan skrive korte beskjeder og enkle setninger som beskriver, forteller og 

spør. 

 

 Natur, samfunn og miljø  

 

Verdensrommet 

 

 

 Sosial kompetanse 

 

 

Jeg tar godt vare på alt som tilhører skolen, og viser respekt for andres 

eiendeler og privatliv.  

 

 

Jeg rydder etter meg i klasserommet. 

 

 



 

Informasjon til hjemmet 
 

GODT NYTTÅR! 

 

Ønsker dere alle et riktig godt nyttår! Håper alle har hatt en god juleferie og er klare for et nytt og 

spennende halvår i 4. klasse! 

 

Heidi går ut i permisjon i begynnelsen av februar, og er derfor på 

plass for å ta imot 4a etter juleferien. Dere vil snart få beskjed om 

hvem som kommer inn og tar over Heidi sin stilling.  

 

Minner om at Stairs aldri skal ligge igjen hjemme.  

 

Viktig at alle tar med pennal på skolen hver dag. I pennalet skal 

det være spiss blyant og visk i tillegg til fargeblyanter. 

 

Oppladet Chromebook må være i sekken hver dag. 

 

Ønsker dere alle ei flott uke!  

 

  

Hilsen Heidi, Hilde, Tone Kristin, Terje og Helene  

 

heidi.roalkvam@stavangerskolen.no  

hilde.klungland.atland@stavangerskolen.no  

tone.kristin.fossan@stavangerskolen.no  

terje.hiim@stavangerskolen.no  

 
 

 
  

Lekseplan for ukene 2 og 3: 

 

   

     Norsk,  

 

     lese:  

 

 

Uke 2: Les side 80 - 82  i Tuba Luba lesebok.  

 
Uke 3: Les side 83 - 86  i Tuba Luba lesebok.  

 

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

  

 

       Norsk,  

 

     skrive: 
 

 

 

 

 

 

 

Uke 2: Gjør arket som ligger ute på classroom under lekser, “Tanker for 2020” i din 

leksebok. Minner om å huske på finskriften.  

  

Uke 3: Lag overskrift Amelia Earhart i lekseboka di. Skriv minst åtte setninger om henne 

eller lag et tankekart om Amelia Earhart i lekseboka di med minst åtte bobler.  

 

Ekstra begge ukene: Gjør noen spørsmål/oppgaver som hører til leseleksen disse ukene, 

side 80-86. Du kan også tegne noe som passer til.  

 

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

 

  

 

 

Matematikk 

Vi fortsetter med Multi oppgavebok som elevene fikk i høst. Minner om den gode føringen 

som vi jobbet så godt med før jul.  

❖ Husk: Marg, overskrift på uke, sidetall og notere ned nummeret på 

oppgavene. Husk spiss blyant og orden på sidene. 
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Uke 2: Gjør oppgave 1 a-d side 53. 

Ekstra utfordring: Gjør oppgave 2 og 3 side 53. 

 

Uke 3: Gjør oppgave 8 a og b side 55. 

 

Begge ukene: Jobb 20 min. på MSØ. 

 

    Engelsk 

 

Uke 2: Stairs s. 44 + 46. Les teksten flere ganger slik at du kan lese med flyt. Oversett 

muntlig til norsk. 

Classroom, lekser: Skriv en engelsk setning med hver av glosene. Øv godt på glosene. 

 

Uke 3: Nivå 1: Stairs s. 47, Nivå 2: Stairs s. 48. Les teksten flere ganger slik at du kan lese 

med flyt. Oversett muntlig til norsk. 

Classroom, lekser: Skriv en engelsk setning med hver av glosene. Øv godt på glosene. 

 

 

 

Gloser: 

Uke 2 - Quizlet på Classroom Uke 3 - Quizlet på Classroom 

lenestol = armchair 

kjøleskap = fridge 

dusj = shower 

skap = cupboard 

bord = table 

gulv = floor 

teppe = carpet 

leilighet = flat 

gardiner = curtains 

bilde = picture 

brev = letter 

rot = a mess 

kjøpe = buy 

venn = friend 

 

Øveord:  

Uke 2 Uke 3 

nøkkel, nøkler, sykkel, sykler, seddel, 

sedler 

fakkel, fakler, vaffel, vafler, tøffel, tøfler 

 

Øv skriftlig på ordenene og på setninger til ordene.  


