
 

 
 

 

 

 

Ukeplan for 

4. trinn  

uke 36 og 37 

 

  

2.september- 

13.september  

2019 

 

 

 

Bursdagsbarn i september: 

4A  

Christian 7. september 

  

4B 

Silje 11.september 

Håvard 11.september 

 

Ukens elever 

4A 

Uke 36: Ole og Hamish 

Uke 37: Maren og Signe 

4B 

Uke 36: Elias og Synne 

Uke 37: Kaja og Håvard  

 

 

Fag 

 

 

Læringsmål 

 

 

 

      Norsk  

Jeg kan lese med god flyt. 

Jeg kan forklare begrepene fabel og moral.  

 

   Matematikk  

Jeg forstår plassverdisystemet. 

 

            KRLE 

 

 

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 bruke spørreordene 

 

 

 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 møter andre med respekt og vennlighet. 

 

Jeg gir meg selv og andre god arbeidsro. 

 

 

 



 

Informasjon til hjemmet 
 

Velkommen til 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.  

 

Torsdag 5.september skal vi være med på INEOS Go Run For Fun på Stavanger Stadion. Her samles 

rundt 1000 deltakere til fysisk aktivitet og sosialt samvær. Elevene møter til vanlig tid på skolen, kledd 

etter været. Vi anbefaler joggesko eller lignende under løpet. Elevene vil få ei t-skjorte til å løpe i, 

medalje og kjekke premier. Dette blir gøy!  

 

Vi er så heldige å få besøke Jernaldergården torsdag 12.september. Vi går begge veier. Ta med klær 

etter vær, sitteunderlag hvis du har og godt med mat og drikke. Vi har vanlig matpakke, ikke kjeks og 

slikt.  

 

Svømming er som nevnt annenhver onsdag. 4A uke 36 og 4B uke 37. 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. 

Se eget skriv delt ut til elevene/på hjemmesiden om gruppene.  

 

Chromebookdeksel med ødelagt glidelås.  
Chromebook-beskyttelse der glidelås ikke fungerer lenger, vil ikke bli byttet av oss på Lassa skole. De 

gjør fortsatt nytten som beskyttelse for chromebookene selv om glidelås ikke kan tas igjen. 

Hvis dere selv ønsker å kjøpe en annen beskyttelse en annen plass, så har dere selvsagt lov til det. 

  
Leksetid er mandager 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. 

 

 

Ønsker dere alle ei nydelig 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 36 og 37: 

 

   

     Norsk,  

 

     skrive: 

 

Uke 36:  Øv godt på tekst og dans til BlimE sangen 2019 “Mer enn god nok”. 

https://tv.nrksuper.no/serie/blime NRK Super har invitert alle skoler til å danse 

BlimE-dansen fredag 6.september.  
 
Uke 37:  Lag overskrift Norsklekse uke 37 i lekseboka. Svar med fullstendig setning på 1, 

2 og 3 nederst side 15. 

 

Begge ukene: Husk å øve på øveord.  

 

mailto:heidi.roalkvam@stavangerskolen.no
mailto:hilde.klungland.atland@stavangerskolen.no
mailto:tone.kristin.fossan@stavangerskolen.no
mailto:terje.hiim@stavangerskolen.no
https://tv.nrksuper.no/serie/blime


 

  

 

       Norsk,  

 

     lese: 
 

 

 

 

 

 

 

Uke 36: Øv godt på tekst og dans til BlimE sangen 2019 “Mer enn god nok”. 

https://tv.nrksuper.no/serie/blime NRK Super har invitert alle skoler til å 

danse BlimE-dansen fredag 6.september. Dette blir kjekt! 

 

Uke 37: Bruk BO og jobb med sidene 13-15 i Zeppelin lesebok.  

 

 

Hver dag: Les i minimum 15 minutter i en valgfri bok.  

  

 

 

Matematikk 

 

(Husk å skrive i ruteboka. Husk ukenummer øverst og marg på venstre side.) 

 

Uke 36: Multi Oppgavebok s. 7. Skriv slik:   1 a) 530 kr         b) ... 

 

 

Uke 37: Multi Oppgavebok s. 8: nr 3 a - f og nr 5 

 

Ekstra utfordring begge ukene:  

Multi Oppgavebok s. 5. Oppgave nr 9 Tegn koordinatsystemet i ruteboka di. 

 

 

    Engelsk 

 

Uke 36: Ark: “Are you okay?” Husk baksiden. Les og øv på Stairs s. 8.  Øv på gloser. 

 

Uke 37:  * Ark: Am, is, are. Les Stairs s. 9. Øv på gloser. 

 

 

Gloser: 

Uke 36 Uke 37 

ny = new 

trist = sad 

å fortelle  = to tell 

trøtt = tired 

skadet = hurt 

kald = cold 

tørst = thirsty 

sulten = hungry 

en annen = another one 

klatre = climb 

tegne = draw 

bruke = use 

snakke = talk 

 

Øveord:  

Uke 36 Uke 37 

kom, komme, klem, klemmer, flom, 

flommer 

kaptein, skaut, bøye, leie, høyde 

 

Øv skriftlig på ordenene og på setninger til ordene.  

https://tv.nrksuper.no/serie/blime

