
 

          

 

 

UKEPLAN FOR 4.TRINN UKE 19 

Dette jobber vi med denne uken: 

I norsk skal vi jobbe med ord med sj – lyd.   

I matematikk jobber vi med regning. Vi legger sammen og trekker fra- minne og låning. 

I engelsk skal vi fortsatt jobbe med eventyrteksten som vi startet forrige uke.   

Sosialt fokuserer vi på å gå rolig for å hente pc og bøker i hylla, uten å snakke med andre på veien. 

Informasjon: 

Hei!  Mattemaraton fortsetter hele mai måned. Vi satser på at alle elevene fullfører minst en løype 

hver. Vi bruker tid på skolen, men bruk tid hjemme også. På onsdag i gymtimen skal vi sykle til 

sykkelløypen ved Løvberg gård. Heretter har vi boklån hver fredag.  

 

Tid  Mandag 10.5 Tirsdag 11.5 Onsdag 12.5 Torsdag 13.5 Fredag 14.5 

08.45 - 

10.00  

Norsk Norsk  

  

Norsk  

Klassemøte 

 

FRI FRA 

SKOLEN 

 

 

 

Norsk  

 

10.00 - 

10.15 

Ute  

 

Ute  Ute  Ute  

10.15 - 

11.15 

Matematikk  Engelsk  

 

Matematikk 

 

Matematikk 

 

11.15 - 

11.45 

Spising  Spising  Spising 

 

Spising  

11.45 - 

12.15 

Ute  Ute  Ute Ute  

12.15 - 

13.00 

Gutter: Kunst 

og håndverk. 

Jenter: 

svømming.  

KOR 

SAMF 

Hvorfor feirer 

vi 17. Mai? 

Kroppsøving    

Vi sykler til  

sykkelløypen 

ved Løvberg 

gård. 

Dybdelæring 

og bibliotek . 

Kanskje får vi 

til et lite 

17.mai tog... 

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: hjerte – hjul – ingen – i går - i midten – invitere – 

insekt – innbrudd. 

MATEMATIKK: Jobb så mye du orker på mattemaraton 😊  

ENGELSK: Lær deg uttrykkene: See you soon! See you later! Excuse me, where is the toilet? 

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! 

 


