
Ukeplan uke: 39 Trinn: 4

Tema:

Sosialt mål: Vise god arbeidsro 

Matematikk: Avrunding Informasjon fra skolen:

På tirsdag er det tid for 
skolefotografering! Smil! 

Torsdag og fredag:  Unni og 
Elisabeth på kurs for å lære å 
bruke PC i undervisningen, 
derfor litt forandring på 
ukeplanen denne uka. Begge 
grupper får f.eks. svømming 
torsdag! 

Tar en liten 
«oppsummeringslekse» i matte 
denne uka. Noen har gjort mye 
av det, mens andre får litt mer. 

Klassen tjente 2000 kr til 
klassekassa da vi plukket søppel 
sist uke. Pengene vil bli brukt til 
noe klassen blir enige om etter 
hvert 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

08:30-10:00
Norsk/

Naturfag
Norsk/ 

Naturfag
Matte/Norsk

Svømming 
Fox/

Arb.program

Arb.program

10:00-10:15 FRIMINUTT

10:15-11:00 Hjerterom KRLE Musikk KRLE Arb.program

11:00-11:45 MATPAUSE OG FRIMINUTT

11:45-13:15 Norsk/K og H Matte/Norsk 
Mediatek/

engelsk

Svømming 
Deer/

Arb.program

Uteskole ved 
gapahuken 

13:15-13.20 FRIMINUTT

13:20-14:05 Gym



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

Matte: Gjør ferdig side 27 
og 28 i Multi grunnbok hvis 
du ikke ble ferdig på skolen. 
Her kan du skrive svarene 
rett i boka. 

Norsk: 
Arbeid med oppgave 1 
under emnet «Substantiv, 
verb og adjektiv» på 
skolestudio.no. Elevene 
logger inn med brukernavn 
og passord, og får en direkte 
invitasjon til oppgavene.  
(Kommer opp som varsel. ) 

______________________
Fox: Ole-H, Ruth, Trym, 
Martinus, Adrian, Kasper, 
Mats, Adrian A., Mia, Arin, 
Natalie, Sofia, Nathaniel
Deer: Tobias, Amalie,
Teodor, Odin, Kristian-A, 
Eva, Emily-K., Sorah, Selin, 
Emilie, Lasse, Selma, Nora

Matte: Gjør ferdig side 29 
og 30 i Multi grunnbok hvis 
du ikke ble ferdig på skolen.
Her kan du skrive svarene 
rett i boka. 

Norsk: 
Arbeid med oppgave 4 
under emnet «Substantiv, 
verb og adjektiv» på 
skolestudio.no 

Les minst 10 minutter i boka 
du har lånt på mediateket. 

Lånebøker: Husk lånebøker 
hvis du skal bytte! 

Matte: Gjør ferdig side 31 i 
Multi grunnbok hvis du 
ikke ble ferdig på skolen. 
Her kan du skrive svarene 
rett i boka. 

Norsk:
Arbeid med oppgave 5 
under emnet «Substantiv, 
verb og adjektiv» på 
skolestudio.no. 

Husk svømmetøy for både 
fox og deer! 

Matte: Gjør ferdig side 32 i 
Multi grunnbok hvis du 
ikke ble ferdig på skolen. 
Her kan du skrive svarene 
rett i boka. 

Norsk: 
Arbeid med oppgave 5 
under emnet «Substantiv, 
verb og adjektiv» på 
skolestudio.no. 

Les minst 10 minutter i boka 
du har lånt på mediateket. 


