
 

 
 

 

 

 

Ukeplan for 

4. trinn  

uke 4 og 5 

 

20.januar - 31.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 4: Anna Maila og Sara 

Uke 5: Herman og Mats 

 

4B 

Uke 4: Marius og Daniel 

Uke 5: Helle og Mikkel 

 

 

 

 

Fag 

 

 

Læringsmål 

 

 

 

 

      Norsk  

  
Jeg vet hva nøkkelord er, og klarer å hente dette ut fra tekster jeg leser. 
 
Jeg kan bruke nøkkelord når vi forteller.  
 
Jeg øver på leseforståelse.  
 

   Matematikk  

 

Jeg kan måle omkrets og areal på ulike figurer. 

 

Jeg kan beregne areal ved hjelp av ruter. 

 

 

            KRLE 

 

 

Jeg kan fortelle om Buddhas liv og lære. 

        Engelsk 

 

 

Jeg kan beskrive eget hus, hustype og adressen.  

Jeg kan et enkelt oppsett for å skrive brev. 

 

 

 Natur, samfunn og miljø  

 

Verdensrommet. Lære om solsystemet vårt, lære navn på noen stjernebilder 

og lære om nordlys. 

 

 

 Sosial kompetanse 

 

 

Jeg viser at jeg respekterer og setter pris på andre.  

 



 

Informasjon til hjemmet 
 

Heidi går ut i permisjon:  

Heidi har siste dag før permisjon tirsdag 4.februar. Ny kontaktlærer i 

4A er Beate Jacobsen. Hun kommer tilbake fra permisjon mandag 

17.februar. Fra 5. - 14. februar kan foreldre/foresatte i 4A  ta 

kontakt på mail til Tone Kristin dersom det skulle være noe.  

Vi ønsker Heidi masse lykke til og gleder oss til hun kommer på 

besøk til oss med den lille! 4A: Se eget skriv fra Heidi som sendes ut 

som ranselpost. 

 

Skøyting: 

4B mandag 27.januar og mandag 3.februar. 

4A tirsdag 28.januar og tirsdag 4.februar.  

Elevene møter på skolen og vi går sammen bort til Siddishallen. Håper at det lar seg ordne med låning 

for elever som eventuelt ikke har skøyter.  

 

Skolen har fokus på høflighet en periode nå. Snakk gjerne om dette hjemme. Hva er høflighet? 

Hvordan kan vi vise hverandre høflighet?  

 

Elevene har fått ny Tuba Luba lesebok (2) med hjem. Fint om de setter bokbind på denne.  

 

Husk å legg Stairs i sekken. Den skal 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. Vi opplever stadig at flere mangler dette. 

 

4.-7. trinn inviteres til å bli med på kort-cup i løpet av kort tid. Dersom noen har reklame-kortstokker 

på arbeidsplassen som de kan dele med oss, tar vi gjerne i mot.  

 

 

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 4 og 5: 

 

   

     Norsk,  

 

     lese:  

 

Uke 4: Les side 3 og side 5-8 i Tuba Luba lesebok.  

 
Uke 5: Les side 9-13  i Tuba Luba lesebok.  

 

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

mailto:heidi.roalkvam@stavangerskolen.no
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       Norsk,  

 

     skrive: 
 

 

 

 

 

 

Uke 4: Skriv overskrift Byen brenner i lekseboka. Skriv nøkkelord fra side 5 i Tuba Luba 

lesebok. Fortell en voksen starten på fortellingen ved å se på nøkkelordene dine.  

 

Ekstra uke 4: Gjør noen spørsmål/oppgaver som hører til leseleksen disse ukene, side 5-8 i 

Tuba Luba. 

  

Uke 5: Skriv overskrift Byen brenner i lekseboka. Gjør oppgavene og spørsmålene side 10 i 

Tuba Luba lesebok.  

 

Ekstra uke 5: Gjør spørsmål og oppgaver på side 12-13 i Tuba Luba.  

 

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 4: Gjør oppgave 12 side 57. Skriv slik: a) stue: A = 7m ٠ 5m 

                                                                    A =  35 m² 

  

 

Uke 5: Gjør oppgave 10 s.66. Regn i hodet og skriv bare bokstavene, ikke regnestykkene. 

 

Begge ukene: Jobb 20 min. på MSØ. Øv på gangen dersom du er usikker. Du kan 

øve her:https://www.matematikk.org/trinn8-10/gangetesteren/ 

 

    Engelsk 

 

Uke 4: Stairs s. 51. Les teksten flere ganger slik at du kan lese med flyt. Oversett muntlig til 

norsk. Øv godt på glosene. Se Classroom, lekser quizlet uke 4 

Classroom, lekser: Skriv et brev til Tone Kristin på engelsk. Fortell litt om familien din, deg 

selv, hva du liker. Oppgaven ligger på Classroom, lekser. Bruk planleggingsarket vi begynte 

på i skoletimen. 

 

Uke 5: Stairs s. 52 - 53. 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 4 - Quizlet på Classroom Uke 5 - Quizlet på Classroom 

kjære = dear 

sammen med = with 

dem = them 

trenger = need 

I live = Jeg bor 

bror = brother 

søster = sister 

pakke = package 

tung = heavy 

en gang til = once more 

hun leser = she reads 

han åpner = he opens 

stor = big 

større = bigger 

 

Øveord:  

Uke 4 Uke 5 

loft, kjeller, dagligstue, kjøkken, 

soverom, garasje 

branntau, brannslange, brannstasjon, 

brannutrykning, brannfarlig, brannmann 

 

Øv skriftlig på ordene og lag setninger til ordene.  

https://www.matematikk.org/trinn8-10/gangetesteren/

