
 

          

 

 

UKEPLAN FOR 4.TRINN UKE 16 

Dette jobber vi med denne uken: 

I norsk skal elevene øve på å beskrive hvordan noe eller noen ser ut eller er, samt høyfrekvente ord.   

I matematikk jobber vi med brøk. Teller og nevner og likeverdige brøker. 

I engelsk skal vi jobbe med setningsoppbygging.  

Sosialt fokuserer vi på å respektere andre ved å gjøre det man skal.  

Informasjon: 

Vi ønsker å komme i gang med bruk av sykkel om en til to uker. Kan alle sjekke at sykkelen og hjelmen 

er i orden og kan brukes på skolen?  

 

Tid  Mandag  Tirsdag Onsdag  Torsdag  Fredag  

08.45 - 

10.00  

Norsk Norsk  

  

Norsk  

Klassemøte 

Norsk  

 

Norsk  

 

10.00 - 

10.15 

Ute  

 

Ute  Ute  Ute  Ute  

10.15 - 

11.15 

Matematikk  Engelsk  

 

Matematikk 

 

Engelsk  

 

Matematikk 

 

11.15 - 

11.45 

Spising  Spising  Spising 

 

Spising  Spising  

11.45 - 

12.15 

Ute  Ute  Ute Ute  Ute  

12.15 - 

13.00 

Kunst og 

håndverk for 

jentene / 

Svømming for 

guttene 

KRLE 

Livssyn- 

leveregler og 

seremonier 

Kroppsøving    

Innegym. Alle 

tar med klær 

til skifting og 

dusjing. 

Musikk 

Sang og dans. 

Dybdelæring  

13.00 - 

14.00 

 

Øving og forberedelser: Du skal lese i egen bok i minst 30 min i løpet av uken. 

NORSK til fredag: Øv på å skrive disse ordene riktig: av gårde - albue – ansikt - ankel – bukse - butikk 

- dum – ellers.  

MATEMATIKK:  Vi oppfordrer til å jobbe 30 min i multi smart øving. 

ENGELSK: Lær deg setningene:  Excuse me, can you help me please?           It was nice to meet you.  

                 Can you repeat that please? 

Vi ønsker alle elever og foresatte en god helg!       

 

Med vennlig hilsen oss voksne på trinnet: Bjørn Røstbakken, Mona Wik, Anette Dancke Eriksen, Berit 

Næss Kaarfald, Eva Anita Solbakken, Kjell Erik Joten, Bjørge Furuheim og Vigdis Helene Lien.  

Elverumskolen - en skole for alle, med blikk for den enkelte! 

 


