
Ukeplan uke: 7 Trinn: 4

Læringsmål for uka:

Norsk
Husk stor forbokstav og punktum på slutten av en setning.
Kunne lese en faktatekst og skrive faktasetninger.
Kunne vite hva nøkkelord er.

Matematikk: Jeg kan regne omkrets og areal. Informasjon fra skolen:

Engelsk: Learn the alphabet in English. Work with Drillmester on Salaby. - Er barnet ditt snufsete eller   
har noen luftveissymptomer må 
det holdes hjemme.

Svømming uke 7
Geir Johannes          Agnes R
Sigurd                      Una
Audun                      Emma
Kjell Yngvar              Ayla 
Simen                      Aurelia

Linnea Mathilde

Husk  dusjesaker og badetøy 
inkludert badehette til bad 
torsdag.

Vinterdag på fredag 19.februar.
Se melding om mer info.

Sosialt: Vise respekt for hverandre og ha fokus på egen kropp! 

Mandag 15.02 Tirsdag 16.02 Onsdag 17.02 Torsdag 18.02 Fredag 19.02

08:30-09:55 Engelsk
Planetprosjekt

Norsk
Musikk
Norsk

Engelsk
Matte Vinterdag 

09:55-10:10 FRIMINUTT

10:10-10:40 Norsk Norsk Matte Norsk

10:40-11:25 MATPAUSE OG FRIMINUTT

11:25-13:15 Matte
Samfunnsfag

KRLE
Kroppsøving

Turne-
organisasjonen

Arbeidstime

Svømming/
Stasjoner og 

bibliotek

13:15-13.20 FRIMINUTT

13:20-14:05 Kroppsøving



Lekseplan for 4.trinn
UKELEKSER

Norsk:
Les fagteksten om løver som du har fått utdelt av 
Christine. 

Zeppelin arbeidsbok (rød):
Les side 26 og 27. Gjør oppgave 39 a og b og  40 a og 
b.
English:
www.salaby.no. Logg inn med feide (Det er 
brukernavnet og passordet du pleier å bruke). 
Klikk på Byparken 3-4, velg engelsk.
Finn «Drillmester» på siden. Jobb med «Drillmester» i 
25 minutter.

Matematikk:
Multi rød: Gjør side 56 og 57. Skriv svarene i den brune 
lille kladdeboka.

Naturfag:
www.lokus.no, Logg inn med feide (Det er 
brukernavnet og passordet du pleier å bruke). Velg 
Zeppelin 4, elev. Klikk på Les. Her skal du lese 
faktateksten om planetene i solsystemet og svare på 
spørsmål til.

Samfunnsfag:
Mylder lesebok: Lese side 170 og 171.
Mylder arbeidsbok: Gjør side 160. 

Husk å ta med uteklær etter vær. Vi informerer om at 
de må ha på uteklær, men mange som ikke bruker 
det, selv om de har med. Resultatet er at elevene blir 
kalde eller bløte.

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.

http://www.salaby.no/
http://www.lokus.no/

