
 

 
 

 

 

 

Ukeplan for 

4. trinn  

uke 45 og 46 

 

  

4.november - 

15.november  

2019 

 

 

 

Bursdagsbarn i november: 

4B 

Aksel S 16.november 

Kaja 18.november 

Mikkel 29.november 

 

Ukens elever 

4A 

Uke 45: Martha og Sole 

Uke 46: Camilla og Selma 

4B 

Uke 45: Aksel S og Helene 

Uke 46: Melendi og Jonas EL 

 

 

Fag 

 

 

Læringsmål 

 

 

 

 

      Norsk  

Jeg kan lese ulike tekster med sammenheng og forståelse. 

Jeg kan forskjellen på lang og kort vokal. 

Jeg jobber med kj-lyden. 

   Matematikk  

 

Jeg kan praktisk bruk av tidsmåling og tidsangivelser. 

 

Jeg kan lese av klokkeslett, analogt og digitalt. 

 

Jeg kan finne tidsrommet mellom to klokkeslett. 

 

 

            KRLE 

 

 

Jeg kan fortelle om Jesus og kjenner til noen bibelfortellinger om han.  

        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 fortelle om dyr og samtale om hva god dyrevelferd er.  

Jeg kan fortelle om naturvern. 

 

 

 Sosial 

 kompetanse 

 

 
 

Jeg kan STOPP- regelen og følger denne.  



 

Informasjon til hjemmet 
 

Takk for gode samtaler med dere. Vi setter stor pris på et godt samarbeid! 

 

Minner igjen om at vi ønsker elevene skal ha med hvert sitt headset. Vi kommer til 

å fjerne felleskassen med headset fra klasserommet. Så vi håper nå at elevene tar 

med selv. 

 

Vi jobber med klokka i matematikk. Øv på klokka hjemme både den analoge og 

digitale. Lag avtaler der dere aktivt bruker klokka.  

 
Vi fortsetter med leseuker. Kjekt å høre om mange gode lesestunder både hjemme 

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

 

Engelsk: Disse ukene har elevene digitale oppgaver. Be elevene vise leksen til en 

voksen før levering. 

Gloser uke 46: Elevene skriver glosene ( 6 ord om kroppsdeler) de selv har valgt på norsk og engelsk 

i gloseprøveboka si. En voksen hjemme skriver under. Gloseprøveboka skal leveres på skolen torsdag 

eller fredag. 

 

Vi minner om at høsten er den store lusesesongen for våre søte små. Her er det viktig at dere som 

foreldre følger opp med å sjekke barna deres en gang i uken, samt at de med langt hår har håret i 

strikk. Da slipper vi mest sannsynlig at lusen sprer seg videre. Takk for hjelpen! 

  

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 45 og 46: 

 

   

     Norsk,  

 

     lese:  

 

Uke 45:  Bruk BO og jobb med sidene  43-45 i Zeppelin lesebok. Øv på å lese høyt og tydelig 

med god flyt. Les minst tre ganger.  
 
Uke 46:  Bruk BO og jobb med sidene 46-48 i Zeppelin lesebok. Øv på å lese 

høyt og tydelig med god flyt. Les minst tre ganger.  

 

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

leselodd.  

 

  

 

       Norsk,  

 

     skrive: 
 

 

 

 

 

Uke 45: Skriv navnet ditt loddrett i lekseboka. Skriv et adjektiv til hver bokstav. Vi gjennomgår 

dette felles på skolen på mandag. Pynt og tegn til. 

 

Ekstra: Søk og finn ut hva navnet ditt betyr! Du kan enten høre med foreldrene dine hjemme, 

eller så kan du søke på chromebooken din sammen med en voksen. Skriv ned betydningen i 

lekseboka.  
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Uke 46: Lag overskrift i lekseboka “Skrivelekse uke 46”. Gjør oppgave 1 a og b og 2 a og b 

side 48 i Zeppelin lesebok.  Du kan gjerne tegne Tigli. 

 

Ekstra: Gjør oppgave 3 side 48 i Zeppelin lesebok. Skriv i lekseboka. 

 

Begge ukene: Husk å øve på øveord. Snakk med en voksen om hva ordene betyr. 
  

 

Mate- 

matikk 

 

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

 

Uke 45:Gjør hele side. 32. Skriv digitalt klokkeslett for både dag og natt. Jobb 20 min. på MSØ.  

 

Uke 46:   Nivå 1: s. 33. Jobb 20 min. på MSØ.  

               Nivå 2: Oppgave 7 og 8 s. 35. Vis utregning. Jobb 20 min. på MSØ.  

 

EKSTRA: Oppgave 9 s. 35 

  

 

Engelsk 

 

Uke 45:  

Oppgave på Classroom, lekser. Bar charts. Svar med hele setninger. Vis til en voksen hjemme 

før levering. 

Øv på gloser. 

 

Uke 46:  

Stairs s.30 - 32. Les flere ganger til du leser med flyt. Oversett muntlig til norsk. Husk å ta 

med Stairsboka på skolen hver dag.  

Oppgave på Classroom, lekser: Body parts. Øv på gloser som du selv har valgt. Skriv 

glosene i gloseprøveboka di. Få underskrift av en voksen. 

 

 

 

 

Gloser: 

Uke 45 Uke 46 

søylediagram = bar chart 
svar = answer 
spørsmål = question 
årstid = season 
barn = children 
hvilken = which 
redd for =afraid of 
  

Se oppgave på Classroom. Egne gloser du har valgt: 

 

_____________ = _______________ 

_____________ = _______________ 

_____________ = _______________ 

_____________ = _______________ 

_____________ = _______________ 

_____________ = _______________ 

 

 

Øveord:  

Uke 45 Uke 46 

kjøpe, kjole, kjelke, kjeledress, 

kjenne, kjefte 

kylling, kyst, kysse, kyr 

 

Øv skriftlig på ordenene og på setninger til ordene.  


