
 

 
 

 

 

 

Ukeplan for 

4. trinn  

uke 34 og 35 

 

  

    19.august - 30. august 

2019 

 

 

 

Bursdagsbarn i sommerferien og 

nå i august: 

4A  

Herman 23. juni 

Isabell 27. juni 

Selma 6. juli 

Markus 14. juli 

Sole 5. august 

Caisa 12. august 

Ulrik 17. august 

Mats 25.august  

4B 

Eline 9.juli 

Helle 10.august 

Daniel 21.august 

Tor 21.august 

 

Ukens elever 

4A 

Uke 34: Eliah og Vegard 

Uke 35: Vilde og Solveig 

4B 

Uke 34: Maren og Eirik 

Uke 35: Eline og Tor  

 

 

Fag 

 

 

Læringsmål 

 

 

 

      Norsk  

Jeg kan lese med god flyt. 

Jeg kan forklare begrepene fabel og moral.  

   Matematikk  

Jeg kan plassere og lese av rutenett og koordinatsystemer. 

            KRLE 

Jeg kan uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi respons på 

andres tanker. 

 

Jeg kan gjengi gjensidighetsregelen og vise evne til å gjøre bruk av den i 

praksis 

        Engelsk 

 

Jeg kan telle fra 1 - 100.  

Jeg kan bruke am, are og is riktig. 

Jeg kan stille spørsmål og svare i presens. 

 

 Natur, samfunn og miljø  

Jeg vet  

● Hva et frø er. 

● Hvordan frø kan flytte på seg. 

● Hva som skjer med plantene på forskjellig tid av året. 

 

 Sosial kompetanse 

 

 
 

Jeg inkluderer andre i lek og spør selv om å få være med. 

 

Jeg gir meg selv og andre god arbeidsro. 



 

Informasjon til hjemmet 
 

Velkommen til et nytt skoleår! 

Håper alle har hatt en nydelig ferie full av gode øyeblikk. Nå gleder vi oss til et nytt skoleår sammen i 

4.klasse.  

 

Her kommer litt forskjellig informasjon som hører med oppstarten av et nytt skoleår:  

 

 

Det blir foreldremøte 1.-4.trinn onsdag 4.september kl. 18.00. Vi møtes i mediateket til felles start 

og går etterpå opp på personalrommet til et kort foreldremøte på trinnet. Velkommen!  

 

Dette skoleåret er vi heldige som får lærling Helene Van Der Hoeven på trinnet vårt. 

 

I år blir det svømming annenhver onsdag. 4A starter uke 34 og 4B uke 35. Husk badehette, badetøy, 

svømmebriller, såpe  og håndkle. Klassen deles inn i to grupper. Første gruppe går fra skolen presis kl. 

08.15, oppmøte kl. 08.10. Det er viktig at alle møter presis de dagene de skal starte med svømming.  

 

Vi starter med å skifte tøy og dusje i kroppsøvingstimene. Husk lett gymtøy, innesko og håndkle.  

A-klassen har gym tirsdag, B-klassen på mandag.  

 

Husk bokbind på Zeppelin lesebok, Tuba Luba lesebok, Stairs og Multi. Ta gjerne med en perm 

hjemmefra til å ha ukeplan og annen informasjon i.  

 

Informasjon om bestilling av melk og frukt finner dere på hjemmesiden. Vi oppfordrer til at det 

bestilles kun en type melk til elevene i uken for å unngå for mye administrasjon. 

 

Chromebook skal alltid ligge i sekken, ferdig ladet. Vannflasken fylles på skolen, slik at vi ikke 

risikerer at chromebook blir våt.  

 

Leksetid starter opp mandag 26.august etter skoletid. Husk å melde på til skolekonsulent (se info på 

hjemmesiden). 

Sykdom og andre beskjeder meldes via e-post. Beskjed som gjelder svømming og gym meldes til 

Terje. 

 

Når vi jobber med trygghet og trivsel, er vi avhengig av et godt hjem-skole samarbeid. Dere kjenner 

elevene best, og får ofte mer / annen informasjon enn vi gjør på skolen. Når det dukker opp noe som 

har betydning for ditt barns skolehverdag, vil vi gjerne ha beskjed. Skjer det noe utenom det vanlige 

hjemme /på fritiden, ønsker vi også at dere skal si fra på skolen. Vi vil gjerne møte elevene der de er, 

og da er det greit å vite når noe ekstra står på. 

 

 

Ønsker dere alle ei flott uke!  

 

 

Hilsen Heidi, Hilde, Tone Kristin og Helene  

 

heidi.roalkvam@stavangerskolen.no  

hilde.klungland.atland@stavangerskolen.no  

tone.kristin.fossan@stavangerskolen.no  
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Lekseplan for ukene 34 og 35: 

 

   

     Norsk,  

 

     skrive: 

 

Uke 34:  Lim inn arket “Postkort” i lekseboka di. Skriv et postkort til en fantasivenn og fortell 

om deg selv og hva du gleder deg til i 4.klasse.  

 

Uke 35:  Fyll ut arket “En hilsen fra Norge”. Det er helt i orden å velge et annet land om du 

vil. 

 

Begge ukene: Husk å øve på øveord.  

 

  

 

       Norsk,  

 

     lese: 
 

 

 

 

 

 

 

Zeppelin lesebok, les sammen med en voksen: 

 

Uke 34: Bruk BO (bilder og overskrift) og jobb med sidene 6- 7 og snakk 

med en voksen om oppgave 1 side 7. 

 

Uke 35: Bruk BO og jobb med sidene 8- 11.  

 

Alle: Les i minimum 15 minutter hver dag i en valgfri bok.  

  

 

 

Matematikk 

 

Uke 34: Multi Oppgavebok s. 2 (Husk å skrive i ruteboka. Husk ukenummer øverst og marg 

på venstre side.) 

 

Uke 35: Multi Oppgavebok s. 4 nr 5 og 7. 

 

Ekstra utfordring begge ukene:  

Multi Oppgavebok. Oppgave 6 s. 4. Tegn koordinatsystem i ruteboka di og merk av 

punktene. 

 

 

    Engelsk 

 

Uke 34: Ark “Back to school” 

 

Uke 35:  * Ark “Gloser og grammatikk” 

               * Stairs s. 6 

 

Gloser: 

Uke 34 Uke 35 

tannlege = dentist 

kjedelig = boring 

øye= eye 

øyne= eyes 

hår = hair 

lekeplass = playground 

sklie = slide 

vaktmester = caretaker 

klokke = bell 

åtti = eighty 

 

Øveord:  

Uke 34 Uke 35 

være, vært, lære, lært, ærlig, fælt kort, sokk, klokke, hoppe, sove, love 

 

Øv skriftlig på ordenene og på setninger til ordene.  


