
  
 

UKEPLAN UKE 42                              4.trinn                                                                         

 

 

Hilsen Sven Harald, Line og Lene 

Dette jobber vi med denne uka:  
Norsk: faktatekster 

         fortsatt,foran,form,fornuftig,fortelle,blomst,tolv,forsiktig 

Matte: Tall over 1000: hoderegningsstrategier for addisjon og subtraksjon 

Engelsk: “Wizards and Witches” 

Krle: TV-aksjonen 2021: Barn, ikke brud.  

Samfunnsfag: Hva skal vi med penger? 

Informasjon til hjemmet: 

 På mandager ønsker vi at barna møter kl 08.35 de ukene de har svømming. Da er vi klare til å gå til 

Søbakken kl 08.45. Vi venter selvfølgelig på de som kommer med buss eller taxi.  

 Jentene har svømming denne uka. Husk badetøy, håndkle, såpe og badehette!  

 Denne uka lager elevene seg nytt passord til pc og alle Feide-tjenester vi bruker. Fint hvis de forteller 

en av dere voksne hjemme passordet sitt slik at dere kan hjelpe dem hvis de glemmer det nå i starten.  

 Torsdag kommer lærere fra Kulturskolen og har musikk og dans med elevene. Dette kaller vi for Ydalir 

Arts. 

 Søndag 21.november er mulighet for elevene og delta i gudstjeneste i Elverum kirke. Dette er en del av 

skole-kirkesamarbeidet i Elverum kommune. Elevene som deltar får være aktive deltakere i 

gudstjenesten (tenne lys, ordne vann til døpefonten hvis dåp, gå i prosesjon etc). Vi sender ut nærmere 

info når dette nærmer seg, med påmeldingsfrist for dette. I forkant av denne gudstjenesten skal vi 

besøke kirka og bli kjent med kirkerommet. Dette skjer i skoletida og gjelder alle elever.  

 Ukas leselekse ligger også på skolestudio: 
Hva er sant? · Mødrenes frelser - Er det sant? - Norsk Salto 4 - Skolestudio - Gyldendal 

Tid Mandag 18.10 Tirsdag 19.10  Onsdag 20.10 Torsdag 21.10 Fredag 22.10 

08.45- 

09.45 

GUTTER 

Engelsk 
 

JENTER 

 Svømm-

ing   

 

Norsk 

 

Matematikk 

 

Engelsk 

 

Norsk 

 

Matematikk 

 

 

Norsk 

09.45-

10.00 
Friminutt  

10.00- 

11.00 

Engelsk 

 
 Svømm-

ing 

Matematikk Norsk Naturfag 

11.00- 

12.00 
MAT OG MIDTTIME 

12.00- 

13.00 

Matematikk Kor 

Arbeidsøkt 

Kroppsøving Ydalir Arts Kunst og håndverk 

13.05- 

14.00 

Samfunnsfag 

 

Bibliotek 

Norsk 

Krle Ydalir Arts 

 

Kunst og håndverk 

HJEMMEARBEID:  

 Norsk til fredag: Leselekse i permen: Månetekst Hva er sant? Leseoppdrag: Øv på å lese i passelig 

tempo. Soltekst Mødrenes frelser Leseoppdrag: Øv på å lese med tonefall og trykk. Gjør norskark i 

leksepermen – alfabetisk rekkefølge. 

 Matematikk til torsdag: Gjør arket som er i leksepermen. Sjekk baksiden også  

https://www.skolestudio.no/Salto--Norsk--4/96bfcb6d-7c55-43c4-a927-7aaa6c3ce490--Er%20det%20sant%3F/view--podium--341a4dd5-85c8-4327-af77-f6520b5e514a/62c0a9b0-b450-4d31-bdbd-020a7ccd8fda

