
Ukeplan uke: 10 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 med god flyt.

Matematikk: Jeg husker hvordan man regner omkrets, areal, ganging og deling. Informasjon fra skolen:

Engelsk: Repetition(verbs, adjectives, prepositions). - Er barnet ditt snufsete eller   
har noen luftveissymptomer må 
det holdes hjemme.
- Husk dusjesaker og gymtøy på 
tirsdag.
- Husk  dusjesaker og badetøy 
inkludert badehette til bad 
torsdag.

-Vi går for dag til dag lekser 
igjen en periode. Vi  opplever at 
ikke alle gjør leksene sine for 
uka.
Svømming uke 10
Geir Johannes          Agnes R
Sigurd                      Una
Audun                      Emma
Kjell Yngvar              Ayla 
Simen                      Aurelia

Linnea Mathilde

Håper dere har hatt en fin 
vinterferie og kost dere masse!

Sosialt: Kunne lytte. 
Vise respekt for hverandre.

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08:30-09:55 Engelsk
Naturfag

Norsk
Musikk
Norsk

Engelsk
Matte

Stasjoner

09:55-10:10 FRIMINUTT

10:10-10:40 Norsk Norsk Matte Norsk KRLE

10:40-11:25 MATPAUSE OG FRIMINUTT

11:25-13:15 Matte
Samfunnsfag

KRLE
Kroppsøving

Arbeidstime
Samfunnsfag

Svømming/
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:
Les 20 minutter i 
faktaboka du har lånt. 
Fortell for en voksen hva 
du har lest om.

Matematikk:
Multi rød: Gjør side 63. 
Skriv svarene i den brune 
lille kladdeboka.

Norsk:
Skriv hva du har gjort i 
vinterferien i rød 
skrivebok. Lag en tegning 
til. Skriv så pent du kan! 


Matematikk:
Multi rød: Gjør side 64. 
Skriv svarene i den brune 
lille kladdeboka.

Samfunnsfag:
Mylder hard: Les s. 180-
181.
Mylder myk: Gjør s. 164 
og 165.

Norsk:
Les 20 minutter i 
faktaboka du har lånt. 
Fortell for en voksen hva 
du har lest om.

Naturfag: 
Ta med aviser hjemmefra. 
Vi skal bruke de i K & H.

Matematikk:
Multi rød: Gjør side 65. 
Skriv svarene i den brune 
lille kladdeboka.

English:
Quest TB: Read page 71 
about prepositions.
Quest WB:
Do page 59. 

Norsk:
Skriv en bokrapport på et 
eget ark du får utdelt. 

Husk å ta med klær etter vær. Husk å ta med skift og riktig valg av skottøy Vi opplever at det er mye styr 
rundt pokemonkortene og vi har sagt at de kan ta de med for å vise hverandre, men ikke bytte. Det viser seg 
at mange angrer seg etter kortbyttet og vi kan ikke garantere at det går an å bytte kortene tilbake.

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.


