
Ukeplan for 4. trinn  

Uke 49                                  

Informasjon Info fra Unn: 
 
Både Tone og Benthe er sykemeldte. 
Jeg overtar derfor kontaktlæreransvaret for 4B inntil Tone kommer 
tilbake.  Da jeg har fri onsdager, har noen 
spesialundervisningstimer i 4B og har ansvar for engelsk i 4A og 
4C, vil 4B også ha andre vikarer. Denne uka kommer Sissel 
Anniken til å ha matematikk og Jon Teig Oscarsen til å ha krle og 
nasa i 4B.  
 
 
Vi starter nå med temaet Bruk eller kast? Vi trenger mer reklame! 
Gjerne reklame fra leketøysbutikker og sportsbutikker, men også 
fra andre butikker. 
 
Vi går på tur igjen på onsdag fra morgenen, også avslutter vi 
dagen på skolen. 
 
Vi ønsker oss tegneserieblader, Donaldpocket og Aftenposten jr. 
Er det noen som har noe å avse? 
 
 

  



Ukas mål Tema: Jeg vet hva kildesortering er og kan forklare hvorfor det kan 
være positivt med gjenbruk/ombruk av ting man skal kaste. 
 
Sosialt mål: Jeg venter på tur før jeg tar ordet. 
 
Norsk: Jeg kan fortelle en voksen hva som må gjøres dersom 
man finner en bevisstløs person.  
 
Matematikk: Jeg kan forklare hva man kan bruke divisjon til i 
hverdagen.  
 
Engelsk: Jeg kan fortelle noe om Big Ben på engelsk.  
 

 

Ord, uttrykk og begreper Resirkulering 
Kildesortering 
Gjenvinningsanlegg 
Ombruk 
Miljøkriminalitet 
 
 

Engelske øveord Recycling plant = gjenvinningsanlegg 
Aunt = tante 
Uncle = onkel 
Twins = tvillinger 
Son = sønn 
Daughter =datter 
 
 
 

 

  



Lekser til: 

Tirsdag Norsk: Skriv ned hva du bør gjøre dersom du finner en bevisstløs 
person. Bruk stjerneboka. Skriv gjerne punkter. Skriv pent og be en 
voksen om å gi deg terningkast for skriften din  

 
Se denne filmen dersom du trenger en repetisjon, 
 
Matematikk: B-gruppa fikk grunnet lærerfravær ikke prøve i 8 og 9-
gangen forrige uke. Vi kommer derfor til å ha prøven på tirsdag. 
 
For A og C gruppa: Multi smart øving i 15 minutter. 

Onsdag Norsk: Les 15 minutter i egen bok. Les høyt for en voksen i 5 
minutter. Skriv i leseloggen. Synes den voksne at du har valgt en 
passelig vanskelig bok?  
 
Engelsk:  
Step 1: Skriv de engelske øveordene inn i E-book.  
Se en film om resirkulering- Aristotle the Water Bottle here . 
  
Step 2: Lag setninger hvor du bruker minst tre av øveordene.  
Watch a film about recycling- Aristotle the Water Bottle here . 

Torsdag Engelsk:  
Step 1: Les denne teksten om Big Ben tre ganger. Minst en gang for 
en voksen Øv deg på å si en av setningene fra teksten utenat 
Step 2: Les denne teksten om Big Ben minst to ganger. En av 
gangene for en voksen. Øv deg på å fortelle minst to ting om Big Ben. 
 
Norsk: Skriv ned noe du er stolt av å ha fått til på skolen denne 
høsten. Det kan dreie seg om fag, vennskap eller et supert mål i 
ballbingen. Du må skrive minst tre setninger. Les det du har skrevet 
for en voksen. Du skal lese det du har skrevet for læringspartneren 
din også. 
 
Musikk: Hvis du vil: Forbered deg på å underholde klassen med 
f.eks. sang, dans, vitser/gåter, musikkinstrumenter. Gjerne noe som 
har med jul å gjøre! 

Fredag Matematikk Multi smart øving i 15 minutter. Forklar når vi bruker 
deling i hverdagen for en voksen og gi et eksempel. 
 
Norsk: Se litt hjemme etter noen ting du tenker kunne vært brukt på 
nytt av noen, eller som man kunne laget noe nytt av. Skriv og tegn 
ideene dine i stjerneboka.  
Nøkkelord fra avfallspyramiden: ombruk og materialgjenvinning 

https://www.elevkanalen.no/Artikkel/openartikkel/83957
https://www.elevkanalen.no/Artikkel/107840
https://www.elevkanalen.no/Artikkel/107840
https://skole.salaby.no/3-4/engelsk/practise-your-reading/big-ben
https://skole.salaby.no/3-4/engelsk/practise-your-reading/big-ben1


 

Timeplan: 

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag  

A B C A B C A B C A B C A B C 

1.økt 

08.30-

10.00 

      
UTE UTE UTE 

  
Eng 

   

Friminutt 

10.00-

10.15 

     

2.økt 

10.15-

11.15 

      
UTE UTE UTE 

 
Eng 

    

Mat 
     

Friminutt 

11.35-

12.00 

 

3.økt 

12.00-

13.00 

         
Eng 

     

Friminutt 

13.00-

13.15 

Slutt 13.00  Slutt 13.00      Slutt 13.00 

4.økt 

13.15-

14.15 

                  

      Slutt 14.15 Slutt 14.15   

 

Skole SMS: 

Ved sykdom send beskjed til Skole SMS  

Mobilskole: Send sms til 59444202 “ 4 Kari er syk i dag. Hilsen Tom”  

Telefonnummer (ikke sms)  til 4.trinns Teamrom: 46832467  

 

Hilsen lærerne på 4. trinn       


