
 

 
 

 

 

 

 

Ukeplan for 

4. trinn  

uke 8 og 10 

 

17.februar - 6.mars  

2020 
 

  

 

 

Bursdagsbarn i februar og mars 

4A:  

Vegard 6. februar 

Maren 6. februar 

Matteo 24. februar 

Eliah 25. februar 

Solveig 1. mars 

 

 

4B 

Elias 4.februar 

Julian 22.februar 

Thomas 25.februar 

Sofie SH 28.mars  

 

Ukens elever 

4A 

Uke 8: Camilla og Selma 

Uke 10: Eliah og Vegard 

 

4B 

Uke 8: Axel og William 

Uke 10: Aksel S og Helene 

 

 

 

Fag 

 

 

Læringsmål 

 

 

 

 

      Norsk  

  
Jeg kan intervjue en annen om et gitt tema.  
 
Jeg øver på leseforståelse. 
 

   Matematikk  

 

Jeg kan multiplikasjon og divisjon med flersifrede tall. 

 

Jeg kan måle vekt og omgjøre mellom gram og kilogram, desiliter og liter. 

 

            KRLE 

 

 

Jeg kjenner til meditasjon, karma og vulan i buddhismen. 

 

Jeg blir kjent med kristendommens historie. 

        Engelsk 

 

 

Jeg kan lage spørsmål og svar med did og didn`t. 

Jeg kan spørreordene. 

 

 

 Natur, samfunn og miljø  

 

Jeg kan plassere verdensdelene og verdenshavene på kartet. 

 

 

 Sosial kompetanse 

 

 

Jeg øver på å lytte med hjertet.  

Jeg gir klassekameratene mine god arbeidsro. 

Jeg er høflig. 



 

Informasjon til hjemmet 
 

Vi ønsker Beate hjertelig velkommen tilbake fra permisjon. Hun går inn som kontaktlærer for 4A fra 

mandag 17.februar. 

 

Happy day: Elevrådets dag. 

Tirsdag 18.februar vil halve dagen bli annerledes. Elevene blir delt i grupper på tvers av klassene på 3. 

og 4. trinn. Gruppene skal gjennom fem ulike kjekke poster, leker og oppgaver.  

 

Skøyting i mars: 

Vi har bestilt to ganger til i Siddishallen. 

4A tirsdag 3.mars og tirsdag 17.mars.  

4B mandag 9.mars og mandag 16.mars. 

Elevene møter på skolen og vi går sammen bort til Siddishallen. Husk hjelm og skøyter. Ta gjerne med 

noe varmt å drikke og ellers vanlig matpakke. 

 

Måling og vekt 

Vi vil jobbe med dette temaet i matematikk 

fremover. Fint om barna får ta del i matlaging, 

måling og veiing hjemme slik at de får praktisk 

erfaring. 

 

Matpakke 

Flere har tatt med seg nudler som matpakke i det 

siste. Det er opp til dere hjemme og bli enige om 

matpakken, men vi har oppfordret elevene til å ha 

med variert matpakke. Altså ikke nudler hver dag. 

Det går mye tid til å stå i kø for å få varmt vann.  

 

Svømming 

De som er på første gruppe på svømming må møte senest klokken 8.10. 4A har svømming uke 8 og 

4B uke 10.  

 

Leksebok 

Minner 4B om å ha med leksebok hver torsdag.  

 

Uke 9 er vinterferie.  

 

Vi ønsker dere alle ei herlig uke!  

 

  

Hilsen Beate, Hilde, Tone Kristin, Terje og Helene  

 

beate.jacobsen@stavangerskolen.no  

hilde.klungland.atland@stavangerskolen.no  

tone.kristin.fossan@stavangerskolen.no  

terje.hiim@stavangerskolen.no  
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Lekseplan for ukene 8 og 10: 

 

   

     Norsk,  

 

     lese:  

 

Uke 8: Les side side 22 - 25 i Tuba Luba lesebok 2.  

 
Uke 10: Les side 26 - 30 i Tuba Luba lesebok 2.  

 

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

  

 

       Norsk,  

 

     skrive: 
 

 

 

 

 

 

 

Uke 8:  Gjør oppgaver og spørsmål side 23 og 24 i Tuba Luba. Overskrift “Svein og rotta 

gjennom solsystemet”. 

 

Ekstra uke 8: Skriv fem setninger om det du har lest.  

  

 

Uke 10: Se dokument på Classroom under lekser “Intervju”. 

 

Ekstra uke 10: Lag et til intervju om et tema du velger selv.  

 

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 8: Gjør oppgave 35 side 73. Skriv slik: 400 : 8 = 50 

           MSØ i 20 min hver uke 

 

EKSTRA: Tekstoppgave. nr 40 s. 75. 

                                                                      7 

Uke 10:  Gjør oppgave 2 s.77. Skriv slik: 300g = 0,3 kg 

            MSØ i 20 min hver uke 

            Praktisk: Bruk litermålet hjemme. Mål opp 4 og 8 dl. 

            Bruk kjøkkenvekten. Vei ulike matvarer. Hvor mye veier ost, potet og 1 liter melk? 

            Valgfri: Får du lov til å lage en oppskrift og måle selv? F. eks vafler eller noe annet? 

  

EKSTRA: Oppgave 3 s. 77 

Gå gjennom matteprøven med en voksen hjemme. Prøven tas mand.17.2. 

 

    Engelsk 

 

Uke 8: Ark: How much money have you got? Les teksten og svar på oppgavene. 

Oppgavearket leveres senest fredag. 

 

Uke 10: Ark: We must practise the question words! Les teksten og svar på 

oppgavene. 

Oppgavearket leveres senest fredag. 

 

Husk å øve på gloser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gloser: 

Uke 8 Uke 10  

money - penger 

to buy - å kjøpe 

some - noen 

how much - hvor mye 

how long - hvor lenge 

how many hvor mange 

is looking - ser (etter) 

to think  - å tenke 

what - hva 

when - når 

how - hvordan 

who - hvem  

where - hvor 

why - hvorfor 

to say - å si 

wrong - feil 

 

 

Øveord:  

Uke 8 Uke 10 

skje, skjegg, skjelett, skjell, skjære, 

skjerf 

skjønne, skjønte, skjenne, skjente, 

skjelle, skjelt 

 

Øv skriftlig på ordene og lag setninger til ordene. Skriv i lekseboka. 


