
Ukeplan uke: 36 Trinn: 4

Tema:

Sosialt mål: Jeg kan samarbeide med andre!

Ordklasser og koordinatsystem
Informasjon fra skolen:

Vi minner om foreldremøtet på 
torsdag. Se egen innkalling☺

I.o.m. gult nivå – dessverre ingen 
foresatte inn på skolen!

Vi venter nå på en del til bassenget, 
men håper og håper på at det er 
klart til bruk onsdag denne uken!

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

08:30-10:00
Arbeidsprogram/»

blomst»

Arbeidsprogram/»
blomst»

Svømming 
(Deer) 
/KRLE

Samf.fag
«

K og H

10:00-10:15 FRIMINUTT

10:15-11:00
Arbeidsprogram/»

blomst»
Arbeidsprogram/»

blomst» Musikk Norsk Klassens time

11:00-11:45 MATPAUSE OG FRIMINUTT

11:45-13:15 K og H Film
Engelsk/

Norsk
Norsk

Norsk/
Matte

13:15-13.20 FRIMINUTT

13:20-14:05 Gym



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

Matte: Gjør oppgave 6 a, b, c, 
d, e, f, g og h på side 9 i Multi
Oppgavebok. Husk at du skal 
skrive både oppgaven og 
svaret i brun kladdebok. Husk 
to streker MED linjal under 
svaret ☺!

Norsk: 
Repetert lesing: Les s. 16 og 17 
i Zeppelin lesebok høyt for en 
voksen og snakk sammen om 
ordtakene. 

Husk bokbind på leseboken! 

______________________
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 oppgave 7 a, b, c, 
d, e, f, g og h på side 9 i Multi
Oppgavebok. Husk at du skal 
skrive både oppgaven og 
svaret i brun kladdebok. Husk 
to streker MED linjal under 
svaret ☺!

Norsk: 
Repetert lesing: Les s. 16 og 17 
i Zeppelin lesebok høyt for en 
voksen. 

Tenkeoppgave: Kan du finne 
noen verb eller substantiv i 
teksten? 

Deer: Husk svømmetøy! 

Matte: Gjør oppgave 6 i, j, k, l 
og oppgave 7 i, j, k og l på side 
9 i Multi Oppgavebok. Husk at 
du skal skrive både oppgaven 
og svaret i brun kladdebok. 
Husk to streker MED linjal 
under svaret ☺!

Norsk: 
Gjør oppgave 2 på s. 17 i 
Zeppelin lesebok. Svaret 
skrives inn i grønn kladdebok. 

Her kan det være lurt å få 
hjelp av en voksen. Vi 
presenterer noen ordtak for 
klassen på fredag ☺

Matte: Gjør hele oppgave 4 på 
side 8 i Multi oppgavebok. 
Husk at du skal skrive både 
oppgaven og svaret i brun 
kladdebok. Husk to streker 
MED linjal under svaret ☺!
Gjør oppgave 9 på side 8. Her 
kan du bare skrive svaret, men 
husk to streker under svaret 
med linjal her også!

Norsk: 
Gjør oppgave 1 på s. 17 i 
Zeppelin lesebok. 
Svaret skrives inn i grønn 
kladdebok. 


