
 

 
 

 

 

 

Ukeplan for 

4. trinn  

uke 43 og 44 

 

  

21.oktober - 1.november  

2019 

 

 

 

Bursdagsbarn i oktober og 

november: 

4A  

Sara 9.oktober 

Hamish 13. oktober 

 

4B 

William 9.oktober 

Melendi 27.oktober 

Eirik 31.oktober 

Aksel S 16.november 

Kaja 18.november 

Mikkel 29.november 

 

Ukens elever 

4A 

Uke 43: Herman og Mats 

Uke 44: Bella og Ea Sophie 

4B 

Uke 43: Sofie SH og Jonas HM 

Uke 44: Axel og William 

 

 

Fag 

 

 

Læringsmål 

 

 

 

 

      Norsk  

Jeg kan lese ulike tekster med sammenheng og forståelse. 

Jeg kan lage en presentasjon om et gitt tema. (Vi jobber med dette på 

skolen.)  

 

   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. 

Jeg kan løse tekstoppgaver. 

 

            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 skrive flertallsform av substantiv. 

 

Jeg kan bruke a/ an riktig.  

 

 

  



 

 

 Natur, samfunn og miljø  

 

Jeg kan samle og systematisere informasjon og beskrive noen utdødde 

dyrearter og dyregrupper og hvordan de levde.  

 

Jeg kan fortelle om dyr og samtale om hva god dyrevelferd er.  

 

 

 

 Sosial 

 kompetanse 

 

 
Jeg hilser på andre med øyekontakt.  

Informasjon til hjemmet 
 

Nå er det tid for utviklingssamtaler. Se eget skriv på hjemmesiden. Vi setter pris på beskjed i god 

tid dersom dere bytter tid med andre eller ikke kan komme til planlagt samtale. Vi møtes i 

klasserommet. Velkommen!  

 

Vi minner om at elevene bør ha eget headset liggende i sekken.  

 

Det sosiale målet for disse ukene er å hilse på hverandre med 

øyekontakt og huske på at smil smitter. Hvorfor er dette viktig? 

Snakk gjerne sammen om dette hjemme.  

 
Leseuker på Lassa skole fra uke 43 - 46: 

I disse ukene setter vi av ekstra tid til lesesiestaer og ulike 

leseaktiviteter på skolen. 

Målet er at elevene:  

● videreutvikler leseferdighetene sine 

● får økt leselyst og leseglede 

● kan samtale og reflektere over innhold i tekster. 

Med leselotteri i klassene ønsker vi å motivere elevene til ekstra 

leseinnsats. Husk å signere leseloddark hjemme og ta med på skolen.  

Vi skal kose oss med lesing, ulike leseaktiviteter, bokkafè og annet. Vi avslutter med trekning av 

leselodd torsdag i uke 46. Hvis noen av dere hjemme har noen premier å bidra med, så tar vi veldig 

gladelig imot ekstra premier!  

 

  

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 43:  Bruk BO og jobb med sidene  37-39 i Zeppelin lesebok. Øv på å lese høyt og 

tydelig med god flyt. Les minst tre ganger.  
 
Uke 44:  Bruk BO og jobb med sidene 40-42 i Zeppelin lesebok.  
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Hver dag: Kos deg med å lese i minimum 15 minutter i en valgfri bok. Husk leselodd.  

 

  

 

       Norsk,  

 

     skrive: 
 

 

 

 

 

 

 

Uke 43: Gjør oppgavene 1 a,b,c  og oppgave  2 side 39. Svar i fullstendige setninger på 

Classroom. Du finner dokumentet under Lekser  “Skrivelekse i norsk uke 43”.  

 

Ekstra: Gjør oppgave 3 side 39. Skriv i det samme dokumentet på Classroom.  

 

Uke 44: Fortell videre hva som skjer med gutten! Skriv minst ti setninger i dokumentet du 

finner på Classroom under Lekser “Skrivelekse i norsk uke 44”.  

 

Begge ukene: Husk å øve på øveord. 

  

 

 

Matematikk 

 

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

 

Uke 43: Vi har jobbet med tekstoppgaver på skolen. Velg selv nivå 1 eller 2 på eget ark. 

 

  

Uke 44: Vi fortsetter med tekstoppgaver. Velg mellom nivå 1 eller nivå 2. 

Nivå 1: Gjør nr. 30 og 31 side 30. 

Nivå 2: Gjør nr. 28 og 29 a og b side 29. 

 

Jobb 15 min. på MSØ hver uke.   

 

    Engelsk 

 

Uke 43:  

Stairs s. 21 - 22. Les flere ganger til du leser med flyt. Oversett muntlig til norsk. Husk å ta 

med Stairsboka på skolen hver dag. Øv på gloser. 

Ark: Animals. To sider. 

 

Uke 44: Stairs s.23 - 24. Les flere ganger til du leser med flyt. Oversett muntlig til norsk. 

Husk å ta med Stairsboka på skolen hver dag. Øv på gloser. 

Ark: A haunted house. Les, skriv og fargelegg. 

 

 

 

Gloser: 

Uke 43 Uke 44 

sulten = hungry 

heve seg = rise 

hvordan = how 

vise = show 

selvfølgelig = of course 

bor = lives 

pipe = chimney 

venner = friends 

lukte = smell 

trist = sad 

noe = something 

lukke = close 

alle = everyone 

gjerde = fence 

 

Øveord:  

Uke 43 Uke 44 

kjøkken, kjøleskap, kjeller, kjele, 

kjeks, kjøtt 

kjetting, kjeltring, kjede, kjevle, 

kjeve 

 

Øv skriftlig på ordenene og på setninger til ordene.  


