
 

 
 

 

 

 

Ukeplan for 

4. trinn  

uke 40 og 42 

 

  

30.september - 4.oktober 

og  

14.oktober - 18.oktober  

2019 

 

 

 

Bursdagsbarn i oktober: 

4A  

Sara 9.oktober 

Hamish 13. oktober 

 

4B 

William 9.oktober 

Melendi 27.oktober 

Eirik 31.oktober 

 

Ukens elever 

4A 

Uke 40: Christian og Matteo 

Uke 42: Anna Maila og Sara 

4B 

Uke 40: Helle og Mikkel 

Uke 42: Thomas og Vetle 

 

 

 

Fag 

 

 

Læringsmål 

 

 

 

 

 

      Norsk  

Jeg kan lage et oversiktlig tankekart om et bestemt tema. 

Jeg kan forklare og kjenne igjen sammensatte ord.  

 

   Matematikk  

 

Jeg kan utvikle og bruke ulike regnemetoder for addisjon og subtraksjon av 

flersifrede tall både i hodet og på papiret. 

Jeg kan stille opp regnestykker og regne med veksling. 

Jeg kan løse praktiske oppgaver ved kjøp og salg. 

            KRLE 

 

 

 

Jeg kan fortelle hva FN er og hva FN jobber med.  

 

        Engelsk 

 

 

Jeg vet hva et substantiv er og at ordklassen heter nouns på engelsk 

Jeg kan navnene på de tolv månedene på engelsk.  

 

 

 Natur, samfunn og miljø  

 

Jeg kan fortelle om hvordan jordbruket forandret levemåten i Norge og 

Norden og beskrive hovedtrekk ved bronsealderen og jernalderen.  

 

 

 Sosial kompetanse 

 

 
Jeg kan ta i mot og følge beskjeder. 

 

Jeg kan gi beskjeder til andre på en respektfull måte.  



 

Informasjon til hjemmet 
 

Denne ukeplanen gjelder for både uke 40 og for uken etter høstferien, uke 42.  

 

Utviklingssamtaler kommer i uke 44 og 45. Eget skriv vil bli lagt ut på hjemmesiden. Fint om alle 

elever kan fylle ut “samtaleblomsten” sammen med en voksen og levere til kontaktlærer innen torsdag 

3.oktober. 

 

Fredag 4.oktober skal vi være med på forestillingen “Stavangersanger” på skolen, det er den 

kulturelle skolesekken som kommer på besøk.  

 

Minner om at Stairs aldri skal ligge igjen hjemme.  

 

 

Vi ønsker alle en riktig god høstferie!  

 

 

  

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 40 og 42: 

 

   

     Norsk,  

 

     lese:  

 

Uke 40:  Bruk BO og jobb med sidene 28 - 29  i Zeppelin lesebok. Øv på å lese høyt og 

tydelig med god flyt. Les minst tre ganger.  
 
Uke 42:  Bruk BO og jobb med sidene 30-33 i Zeppelin lesebok. Snakk med 

en voksen om det du har lest. Hva likte du i teksten? Hva likte du ikke i 

teksten? 

 

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

 

  

 

       Norsk,  

 

     skrive: 
 

 

 

 

 

 

 

Uke 40: Velg to av diktene på side 28 og 29 i Zeppelin lesebok. Skriv diktene pent inn i 

lekseboka. Tegn til.  Ekstra: Skriv ditt eget dikt om HØST i lekseboka di.  

 

Uke 42: Lag et tankekart om HØST i lekseboka di. Her kan du skrive om hva som skjer med 

bladene på trærne, hva du liker med høsten, hvilke måneder som er høstmåneder, noen du 

kjenner som har bursdag på høsten, noe kjekt du har opplevd nå i høst, noe du har lært i 

høst osv. Tegn til.  

 

Ekstra: Skriv et tankekart om vennskap i lekseboka di.  

 

 

Begge ukene: Husk å øve på øveord. 
  

 

 

Matematikk 

 

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

 

Uke 40: Gjør nr. 32 side 17, skriv regnestykke og svar.  

              Jobb 20 min på MSØ 
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Uke 42: Gjør nr. 35 B, tegn tabellen i ruteboken din og skriv svarene.  

             Jobb 20 min på MSØ 

 

Ekstra utfordring for begge ukene: Gjør noen av pyramidene side 17 nr 33.  

  

 

    Engelsk 

 

Uke 40: ARK. 2 sider. Can you count/ Numbers. 

 

Uke 42: Stairs s. 18 - 19. Les flere ganger til du leser med flyt. Oversett muntlig til norsk. 

Øv på gloser. 

 

 

 

Gloser: 

Uke 40 Uke 42 

sulten = hungry 

søt = cute 

heldig = lucky 

smørbrød = sandwich 

vaktmester = caretaker 

blomst = flower 

pose = bag 

å skremme = to scare 

hyle = scream 

gjemme = hide 

ugler = owls 

høres ut som = sounds like 

heks = witch 

spøkelse = ghost 

 

Øveord:  

Uke 40 Uke 42 

jente, jekk, jukse, jakke, juling brannbil, lastebil, brøytebil, sykebil, 

politibil, varebil 

 

Øv skriftlig på ordenene og på setninger til ordene.  


