
  

UKEPLAN FOR 4. TRINN UKE 42  

Ukas gullregel: Vi snakker hyggelig og hjelper hverandre. 

Ukas sosiale mål: Jeg bruker lav stemme når jeg jobber i basen. 

Mandag 15.10.2018 
08.30- 1345 

Tirsdag 16.10.2018 
08.30 -12.45 

Onsdag 17.10.2018 
08.30- 14.00 

Torsdag 18.10.2018 
08.30- 13.45 

Fredag19.10.2018 
08.30-13.00 

 

Bibliotek 

43 og 44 

 

 Kunst og håndverk 

Tekstil og Sløyd: 

41 og 42  

  

              KRLE: 

            43 og 44 

FN og 
menneskerettigheter 

 

Regning 

Multiplikasjon og 
divisjon 

 

Norsk 

Leseforståelse 

 

Klassens time 

 

“Rosa sko” fotballøkt 

for jentene  

  

 

Svømming 

 

Norsk 

Leseforståelse 

  

 

Regning: 

Multiplikasjon og 

divisjon 

 

 

 

 

 

 

Før lunsj 

Mat og helse  43 

IKT 41 

Engelsk  42 

Naturfag 44 

 

Etter lunsj 

Mat og helse 44 

IKT 42 

Engelsk 43 

Naturfag 41 

 

Innlevering av lekser. 

 

Norsk: 

 Leseforståelse 

 

 

Samfunnsfag: 

Jernalder 

 

 

 

 

 

AKS                           
0730-0800: Frokost  
 

13.45-14:00 
Varmmat/Brødmat 
14.00-14:30 
Utetid 
14.00-16.30 
Superklubben 
Frilek på egen base 
 
Stenger 1700   

AKS                           
0730-0800: Frokost  

 
12.45-13.30 

Leksetid 
13.30-14.00 
Varmmat/Brødma
t 

14.00-14.30 

Utetid 

14.30-16.00 

Aktiviteter 
ute/gymsal 

AKS                          

0730-0800: Frokost  

 

14.00-14.15 

Varmmat/Brødmat 

14.15-15.30: 

Tur i nærmiljøet 
 
 

 
Stenger 1700   

AKS                          
0730-0800: Frokost  

 
13.45-14.15 

Varmmat/Brødmat 

14.15-14.45 

Utetid 

14.45-16.00 

Aktiviteter ute/ 

gymsal 

Inneaktiviteter 

Stenger 1700   

AKS :  
0730-0800: Frokost 
        
13.00-13.30 
Varmmat/Brødmat 

13.30-14.15 

Utetid 

14.15-16.00 
Fredagsaktiviteter 

 
Stenger 1700 



  

AKS:  På mandag har vi frilek i Superklubben i egen base.  Ta gjerne med deg noe hjemme i fra – spill 

– kosedyr e.l.   På onsdag skal 4. trinn på tur.  Send mail dersom ditt barn ikke skal delta. 

 

Ukas mål:  

Norsk: Jeg kan vise hvor jeg fant informasjon i en tekst. 

Regning: Jeg kan bruke gangetabellen og kan mange av gangestykkene automatisk 

Engelsk: Jeg kan bruke lesestrategier for å forstå teksten 

og jeg kan si 10 farger. 

Naturfag: Jeg kan forklare hvorfor man kildesorterer. 

 

Lekser:  

Norsk: Leseskjema med oppgaver. 

Regning: s. 58 og 59 i Radius 4A. Forsett å øve på gangetabellen hjemme, denne skal automatiseres. 

Engelsk:  Lesebok med oppgaver 

Engelsk lekse for 4.2: Les s.123 i “Stairs”. Deretter skal du late som du skriver et brev til en som bor i 

et annet land. Fortell om hvordan det er å gå på skole i Norge. Brevet må ha minimum 6 setninger. 

 

Ukas ord og begreper, se under: Vi ønsker at foresatte snakker med barna om begrepene. 

 

Ord Forklaring Bilde 

Kildesortering Det betyr å sortere søppelet 

etter hva det er lagd av. 

 

Gjenvinning Betyr å bruke sortert avfall 

til å lage nye ting 

 

Inneaktiviteter 

 
Stenger 1700  



  

What’s the time? 

 

 

It is... o’clock. 

Hvor mye er klokken? 

 

 

Den er...  

   

 

 

Informasjon til foresatte:  

• Alle elevene må ha innesko og skiftetøy i garderoben.  

• Vi minner om at elevene ikke skal oppholde seg i garderoben før 08.15 på morgenen. 

• Aktiviteter på morgenåpningen 08.15- 08.30: Lese bøker, oppgaver i lesing, skriving og regning 

og/eller gjøre lekser. 

• Kontaktinformasjon til trinnkontaker/lærere og svømmegrupper ligger nå som eget dokument der du 

finner ukeplanen. 

• Det er viktig det settes av tid til å lese litt hjemme hver dag. 

• Tirsdager i uke 41, 42, 43 og 45 får vi besøk av “Rosa sko”. Det er elever fra Bjerke VGS som vil ha en 

time fotballaktivitet med alle jentene i basen. Alle jentene skal delta. Økten vil foregå ute, så husk 

klær etter vær og gode joggesko. Guttene har eget opplegg i basen. 

                                                 

Hilsen Arezo, Ragnhild, Jørgen, Hanne, Else, Medine, Dzenan og Synnøve. 

 

 

 

 

 


