
Ukeplan uke: 16 Trinn: 4

Læringsmål for uka:

Norsk Vite hva et substantiv er. Vite forskjellen på egennavn og fellesnavn.
Kunne skrive noe i alfabetisk rekkefølge.

Matematikk: Jeg kan løse tekstoppgaver. Informasjon fra skolen:

Engelsk: Learn som actionswords.
Repetition about feelings.

• Husk dusjesaker og gymtøy
på tirsdag.

• Utviklingssamtaler 
gjennomføres mandag og 
tirsdag denne uka på TEAMS. 
Se eget skriv for tider(fikk 
det før påske).

• Christine jobber ikke 
onsdager framover. Det blir 
en  vikar med Nina denne 
dagen, Kine/Sindre.

Det blir ikke bad denne uka  
heller på grunn av at vi venter 
på deler til bassenget.

Utedag på onsdag etter kortfri. 
Vi går til gapahuken, ta med 
matpakke. Vi lager ikke bål 
denne gangen. Vi skal ha en 
rebus/natursti.

Sosialt: Kunne  rekke opp hånda og vente på tur.
Vise respekt for hverandre. Kunne være rask inn fra friminutt.

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08:30-09:55 Samfunnsfag
Matte

Naturfag
Norsk

Matte
Arbeidstime

Engelsk
Matte

Stasjoner

09:55-10:10 FRIMINUTT

10:10-10:40 Norsk Norsk Utedag Norsk KRLE

10:40-11:25 MATPAUSE OG FRIMINUTT

11:25-13:15 Engelsk
Norsk

KRLE
Utedag

Stasjoner og 
bibliotek

K&H

13:15-13.20 FRIMINUTT

13:20-14:05 Kroppsøving



Lekseplan for 4.trinn
Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag

Norsk:
Zeppelin rød arbeidsbok:
Gjør side 53.

Matematikk:
Gjør side 74 i rød bok. 
Svarene skrives i den lille 
brune boken. Gjennomgår 
denne siden på mandag. 

Samfunnsfag:
Mylder myk: Side 174. 
Bruk mylder hard bok side 
189 til hjelp. Der står det 
om Kaya. 

Norsk:
Rød skrivebok:
Skriv fire setninger med 
hvert av disse 
substantivene:
- Bilen
- Våren
- Vinduet
- Bukse

Matematikk: 
Gjør side 75 i rød bok. 
Svarene skrives i den lille 
brune boken. 
Gjennomgår denne siden 
på onsdag før 
arbeidstimen. 

Norsk:
Zeppelin rød arbeidsbok:
Gjør side 54.

K & H:
Ta med en tom 
melkekartong eller 
juicekartong.

Naturfag: 
Mylder myk:.
Gjør side 73.
Bruk Mylder hard side 75 
om du trenger hjelp.

English:
Quest workbook: Do p. 65. 
Quest textbook: Look at the
pages in the chapter to find
the correct answer.

Husk å ta med skift og riktig valg av skotøy, samt kle deg etter været På onsdager framover skal vi på turer 
etter kortfri. Mer informasjon blir gitt fra uke til uke.

Minner om at vi må få beskjeder på VISMA før 08.15, da vi ikke kan garantere at vi får sjekket VISMA i løpet av 
dagen.  Viktige beskjeder i skoletida, prøv skolens sentralbord tlf. 62435860.


