
Ukeplan uke: 8 Trinn: 4

Læringsmål for uka:

Norsk
Husk stor forbokstav og punktum på slutten av en setning.
Kunne lese en faktatekst og skrive faktasetninger.
Kunne lese meg god flyt.

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

Engelsk: Repetition(verbs, adjectives, prepositions). - Er barnet ditt snufsete eller   
har noen luftveissymptomer må 
det holdes hjemme.
Denne uka er det bokuke, og vi 
har faktabøker som tema.

-Husk dusjesaker og gymtøy på 
tirsdag.

-Husk  dusjesaker og badetøy 
inkludert badehette til bad 
torsdag.

Svømming uke 8
Victor                        Linnéa
Gustavs                     Maren
Adrian                       Agnes PB
Jonas                         Karianne
Marcus                      Julie

Rubine

God vinterferie Kos dere 
masse.

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

Mandag 22.02 Tirsdag 23.02 Onsdag 24.02 Torsdag 25.02 Fredag 26.02

08:30-09:55 Engelsk
Planetprosjekt

Norsk
Musikk
Norsk

Engelsk
Matte

K & H

09:55-10:10 FRIMINUTT

10:10-10:40 Høytlesing Høytlesing Høytlesing Høytlesing Høytlesing

10:40-11:25 MATPAUSE OG FRIMINUTT

11:25-13:15 Matte
Samfunnsfag

KRLE
Kroppsøving

Arbeidstime
Samfunnsfag

Svømming/
Stasjoner og 

bibliotek
Bokkafè

13:15-13.20 FRIMINUTT

13:20-14:05 Kroppsøving



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

Norsk:
Les fagteksten «Fra Kon-
Tiki  til Tangaroa» som du 
har fått utdelt av 
Christine. Sett strek under 
nøkkelord i teksten.

Les15-20 minutter hver 
dag i en faktabok du har 
lånt (Denne skal du låne 
på mandag). 
(LESEBINGO-ARK)

Norsk:
Les 15-20 minutter hver 
dag i en faktabok du har 
lånt (Denne skal du låne 
på mandag). 
(LESEBINGO-ARK)

Matematikk:
Multi rød: Gjør side 58. 
Skriv svarene i den brune 
lille kladdeboka.

Norsk:
Les 15-20 minutter hver 
dag i en faktabok du har 
lånt (Denne skal du låne 
på mandag). 
(LESEBINGO-ARK)

Matematikk:
Multi rød: Gjør side 59. 
Skriv svarene i den brune 
lille kladdeboka.

English:
www.lokus.no. Logg inn 
med feide (Det er 
brukernavnet og 
passordet du pleier å 
bruke). 
Klikk på Quest Elev 4, velg 
Language work.
Jobb 25 minutter med 
disse oppgavene.

Norsk:
Skriv bokrapport om boka 
du har lest. Bruk arket du 
har fått.

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/

