
Ukeplan uke: 2 Trinn: 4

Sosialt mål: Være en god venn. 

Norsk: Du skal kunne gi eksempler på at skj-lyden og sj-lyden skrives på 
ulike måter. 
Matte: Du skal kunne kvart over, halv, kvart på og hel på analog klokke. 
Engelsk: Skal kunne bruke verbet to do i preteritum (did/didn`t)

Informasjon fra skolen:

Vi har gjort om litt på arbeidsgruppene 
arbeidsgruppene i klassen. Se egen 
oversikt over FOX og DEER.  Den nye 
inndelingen vil ikke påvirke hvem som 
som er kontaktlærer for hvilke barn -
elevene har samme kontaktlærer som 
som før jul! 

På fredag før lunsj skal vi ha uteskole. 
uteskole. Sørg for at barna har med nok 
nok klær til å være ute i vintervær. 
Lunsj spiser vi inne, som vanlig. 

Som jeg har nevnt tidligere, så trenger 
trenger jeg hjelp fra dere foresatte når vi 
når vi nå skal starte på analog klokke i 
i matematikken. Mye blir overlatt til 
dere nå, da erfaring viser at man ikke 
klarer å lære ungene klokka tilstrekkelig 
tilstrekkelig godt på skolen. Det er et 
mål etter 4. tr at elevene skal kunne 
analog klokke, så her må vi sammen 
gjøre jobben . 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

08:30-10:00
Matte/norsk

Matte/Norsk
Svømming

(FOX) 
/ matte 

Matte/Norsk 
diktatprøve 

Uteskole

10:00-10:15 FRIMINUTT

10:15-11:00 KRLE Samfunnsfag KRLE Hjerterom Uteskole

11:00-11:45 MATPAUSE OG FRIMINUTT

11:45-13:15 Samfunnsfag
Engelsk

K&H/Gym
Norsk/Engelsk Norsk 

Matte/
mediatek

13:15-13.20 FRIMINUTT

13:20-14:05 K&H/Gym



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

Matte: Multi grunnbok -
gjør side 73.

Engelsk: Les side 1 i heftet 
«Happy new year» høyt for 
en voksen. 

Norsk: 
Øv på ordene med skj- og 
kj-lyd (eget ark). Det blir en 
liten diktatprøve på torsdag. 

Les minst 10 minutter i 
mediatekboka di, eller en 
annen bok du har hjemme. 

Husk gymtøy og innesko!

Matte: Multi grunnbok -
gjør side 72.

Engelsk: Les side 1 i heftet 
«Happy new year» høyt for 
en voksen. Skriv ned de 
første 5 glosene på side 2 i 
heftet «Happy new year» i 
engelsk skrivebok. 

Husk svømmetøy FOX! 
NB!! NYE GRUPPER!

FOX = Teodor, Sofia, Eva, 
Emily Kate, Selma, Selin, 
Lasse, Trym, Kasper, Mats, 
Arin, Kristian-August, 
Odin og Milian. 

Matte: : Multi grunnbok -
gjør oppgave 12 på side 74.

Engelsk:  Les side 1 i heftet 
«Happy new year» høyt for 
en voksen. Skriv ned de 
siste 5 glosene på side 2 i 
heftet «Happy new year» i 
engelsk skrivebok. 

Norsk: 
Øv på ordene med skj- og 
kj-lyd (eget ark). Det blir en 
liten diktatprøve på torsdag. 

Les minst 10 minutter i 
mediatekboka di, eller en 
annen bok du har hjemme.

Matte: Multi grunnbok -
gjør oppgave 13 på side 74.

Engelsk: 
Ingen lekser. 

Norsk: 
Salaby 3-4  NorskØv 
på skriving:
Gjør oppgavene med skj- og 
sj-lyd. (Ti oppgaver totalt.) 


