
Ukeplan uke: 17 Trinn: 4

Læringsmål for uka:

Norsk Vite hva et substantiv er og lære å bøye substantiv. 
Vite forskjellen på egennavn og fellesnavn.

Matematikk: Jeg kan enkel brøk. Informasjon fra skolen:

Engelsk: Learn som actionswords.
Learn name of animals and learn adjectives to describe the animals.

• Christine jobber ikke 
onsdager framover. Det blir 
en  vikar med Nina denne 
dagen, Kine/Sindre. Christine 
går ut i fødselspermisjon den 
31.mai.

Det blir ikke bad før etter 
10.mai da kommer 
servicemannen og bytter deler.

Utedag på onsdag etter kortfri. 
Vi går til gapahuken, med 
forbehold om været. Det er 
bålforbud, så ta med vanlig 
matpakke. Du må gjerne ha 
med noe varmt å drikke. 

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 Engelsk
Musikk

Naturfag
Matte

Arbeidstime
Engelsk
Matte

Stasjoner

09:55-10:10 FRIMINUTT

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

10:40-11:25 MATPAUSE OG FRIMINUTT

11:25-13:15 Matte
Samfunnsfag

Rovdyrdag Utedag
Stasjoner og 

bibliotek
K&H

13:15-13.20 FRIMINUTT

13:20-14:05 Rovdyrdag



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

Norsk:
Fyll ut skjemaet du har 
fått med fellesnavn og 
egennavn (Dette har du 
limt i rød skrivebok).
Skriv minst 10 ord i hver 
kolonne.

Matematikk:
Gjør side 87 i rød bok. 
Svarene skrives i den lille 
brune boken. Gjennomgår 
denne siden på mandag. 

Samfunnsfag:
Mylder myk: Side 175. 
Bruk mylder hard bok side 
189 til hjelp. Der står det 
om Kaya. 

Norsk:
Rød skrivebok:
Skriv en setning til hvert 
av disse substantivene:
- Katt
- Paraply
- Bøker
- Sykkel

Matematikk: 
Gjør side 88 i rød bok. 
Svarene skrives i den lille 
brune boken. 
Gjennomgår denne siden 
på onsdag før 
arbeidstimen. 

Norsk:
Gå inn på 
www.salaby.no
(innlogging med feide)
Byparken 3-4
Velg norsk. Klikk på 
ordklasser og velg 
SUBSTANTIV. Jobb i 15 
minutter.

Naturfag: 
Mylder myk:.
Gjør side 74.
Bruk Mylder hard side 76 
og 77 om du trenger hjelp.

English:
Quest workbook: Look at 
the map p. 68. Do page 69.
Quest textbook: Listen and 
read page 80 and 81.

Ekstra engelsklekse
(ukeslekse):
Speak English at home, try
to use phrases «I have 
learnt….», «I think…»and 
«Can/could I have the….. 
please?»

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.


