
 

          

 

 

UKEPLAN FOR 4.TRINN UKE 18 

Dette jobber vi med denne uken: 

I norsk skal elevene øve på å gi respons på tekster og å lese tekster høyt.    

I matematikk jobber vi med regning, noe klokka, enere, tiere, hundrere og tusener. 

I engelsk skal vi jobbe med eventyrtekst.   

Sosialt fokuserer vi på samarbeid med læringspartneren vår når vi jobber med fag i timene. Vi hvisker 

til hverandre for at alle skal få god arbeidsro. 

Informasjon: 

Hei! Da er vi tilbake på skolen igjen. Det er vi glade for. Vi kommer ikke til å ha svømming denne uka, 

men vi avventer til uke 19. Da er det i så fall jentene sin tur til å svømme. Mattemaraton: 

https://mattemaraton.no Klikk på lenken og les om hva mattemaraton er, om ulike løyper og om 

premiering. Vi skal være med! 

 

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  

Naturfag 

Trekkfugler 

Kroppsøving    

Utegym. Vi 

skifter ikke. 

Musikk 

Sang og dans. 

Dybdelæring 

og bibliotek  
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: Hjem - Hjemme - Høflig - Heldig - Heldigvis 

Helst – Hvit - Hånd   

MATEMATIKK: Jobb så mye du orker på mattemaraton        

ENGELSK: Lær setningene: Excuse me, could you tell me how to get to the bus station? Excuse me, do 

you know where the bus station is? Sorry we`re late. 

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! 

 

https://mattemaraton.no/

