
Ukeplan  

4. trinn 

Uke 46 

 

Informasjon 

• Noen grupper vil starte allerede denne uken med utviklingssamtaler. Dere 
får beskjed i forkant fra kontaktlærer når det er deres tur.  

 

• Elevene koste seg på tur forrige uke! Vi grillet, lekte og koste oss. Gruppene 
var dessuten veldig flinke til å forholde seg til sin kohort. Vi gjentar dette 
med uteskole de to siste timene på torsdag denne uken. Alle tar med ved og 
grillmat. Husk klær etter vær. 
 

• Vi ser en oppblomstring av smitte i Færder. Vi gjør det vi kan for at elevene 
skal ha en mest mulig normal skolehverdag. Det er viktig at dere snakker 
med barna hjemme om hvor viktig det er å holde seg sammen med sin 
kohort og ikke blander seg for mye, samt at de er nøye på håndvask. 
Sammen klarer vi dette! 

 

Ukas mål Sosialt mål: Jeg passer på at jeg har med riktig bøker hjem hver dag. 
 
Norsk: Jeg kan beskrive noe ved å bruke adjektiv. 
 
Matematikk: Jeg vet hva multiplikasjon er og kan lage en 
regnefortelling. Øv godt på 4 og 5 gangen. Gangetest på torsdag! 
 
Engelsk: Vi repeterer. Prøve på torsdag/fredag. 
 

 

Ord, uttrykk og begreper Demokrati 
Hvem bestemmer hva? 
Omsorg 
Tålmodighet 
Hjelpsomhet 
Adjektiv 
 
 



Engelske øveord. (Samme 

som forrige uke       ) 

Kommer på prøven på 
torsdag/fredag. 

Ghost =spøkelse 

Bat = flaggermus 

Week = uke 

Chocolate =sjokolade 

Witch = heks 

Year = år 

Birthday = bursdag 

Neste =  next 

 

When is your birthday? 

My birthday is in December. 

 
 

 

Lekser til: 

Tirsdag Matematikk: Øv på 4 og 5 gangen hjemme. La en voksen høre deg. 
(Du har gangetabellen i postmappa di. Den skal være med på skolen 
hver dag). 
 
Norsk: Les side 82 i kaleido og gjør oppgave 1-5 i stjerneboka. 

Onsdag Engelsk: Repeter øveordene muntlig. Jobb i 15 minutter med disse 
oppgavene. Av og til viser oppgavene til feil side i Textbook fordi vi 
har en gammel textbook. Du kan hoppe over disse oppgavene. 
 
Norsk: Les 15 minutter i stillelesbok og skriv ned minst 5 adjektiv fra 
boka. 

Torsdag Engelsk: Skriv øveordene en gang til i E-book. Jobb i 15 minutter 
med disse oppgavene. 
 
 

Fredag Matematikk: Smart Øving i 15 minutter 
 
Norsk: Les side 84 i Kaleido og gjør oppgave 1 muntlig for en voksen 
og skriv oppgave 2 og 3 på side 85 i stjerneboka. 

 

  

https://stairs1-4.cappelendamm.no/oppgavetre/seksjon.html?tid=1140996
https://stairs1-4.cappelendamm.no/oppgavetre/seksjon.html?tid=1140996


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 

    
K&H 

   
KR. Ø 

 

Eng 

   
Eng 

Friminutt 

10.00-10.15 

     

2.økt 

10.15-11.15 

   
K&H 

   
KR. Ø 

       

Mat 
     

Friminutt 

11.35-12.00 

 

3.økt 

12.00-13.00 

     
K&H KR. Ø 

     
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       


