
  

 UKEPLAN FOR 4. TRINN UKE 13  

Ukas gullregel: Vi arbeider godt og gjør vårt beste. 

AKS: Superklubben går til skolekjøkkenet å lage taco.  Gruppe 2: Elias, Eskil, Haakon, Mahamed, 

Marte, Martin, Sara, Sonia, Vår, Yusuf og Rania.   

Et mer utførlig program finner dere på AKS sine hjemmesider. 

 

Ukas mål:  

Norsk: Jeg kan ta på meg ulike leseoppdrag når jeg leser en tekst. 

Regning: Jeg kan navnet på noen geometriske figurer. 

Engelsk: Jeg kan forstå og bruke noen ord og utrrykk knyttet til tid.  

Naturfag: Jeg kan forklare hvorfor noen konstruksjoner er mer stabile enn andre. 

Mandag 25.03.2019 
08.30- 1345 

Tirsdag 26.03.2019 
08.30 -12.45 

Onsdag 27.03.2019 
08.30- 14.00 

Torsdag 28.03.2019 
08.30- 13.45 

Fredag 29.03.2019 
08.30-13.00 

 

 Kunst og håndverk 

Sløyd: 43 

Tekstil: 44 

 

Krle og bibliotek: 41 
og 42 

 

 

Regning:  

Geometriske figurer 

            Norsk 

Vi jobber med 

sammensatte tekster 

med ulike 

leseoppdrag. 

 

 

 

 

 

Leksehjelp 12.45-13.45 

for påmeldte. 

 

Tur til Risenga 

badeland 

Avreise med buss 

kl.08.15 fra 

skolen. Elevene 

må møte kl.08.00. 

Forsinkelser på 

turen tilbake til 

skolen må 

påregnes. 

Ta med 

svømmetøy, stor 

matpakke og 

drikke. 

Det vil ikke være 

mulig å handle i 

kiosken. Elevene 

skal derfor ikke 

ta med penger. 

 

 

IKT : 4.3, 4.4 

Mat og Helse : 4.3 og 

4.2 

Naturfag  4.1 og 4.4 

Samfunnsfag 4.2 og 

4.1 

 

 

 

  

Norsk 

Ukas ord og begreper 

 

Vi jobber med 

sammensatte tekster 

med ulike leseoppdrag. 

 

 

 

 

 

Engelsk  

 

The time 

 

 

 

 

AKS                           
0730-0800: Frokost  
13.45-14:00 
Brødmat 
 
14.00-14:30 
Superklubb: 
Gruppe 2 lager taco 
Gruppe 1: 
Kos på basen 
 
Stenger 1700  

AKS                           
0730-0800: Frokost  
12.45-13.30Leksetid 

13.30-14.00 
Varmmat/Brødmat 
 
14.00-16.00            

Ute- og 

inneaktiviteter 

Stenger 1700  

AKS                          

0730-0800: Frokost  

14.00-14.15 

Varmmat/Brødmat 

14.15-16.00          
Ute- og 
inneaktiviteter 
 
 
 
 
Stenger 1700   

AKS                          
0730-0800: Frokost  
13.45-14.15 
Varmat/Brødmat 
14.15-16.00            

Ute- og 

inneaktiviteter 

1430-1515: 
Folkedans 
 
Stenger 1700   

AKS :  
0730-0800: Frokost    
13.00-13.30 
Brødmat 
 
13.30-16.00 
Ute- og inneaktiviteter 

 
 
 

Stenger 1700 



  

 

Lekser:  

Norsk: Tekst med oppgaver. 

Regning: Oppgaveark 

Engelsk: Jeg kan si hvor mye klokka er på engelsk. 

 

 

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

 

Ord Forklaring Bilde 

avsnitt Et stykke tekst som er adskilt 

fra resten av teksten ved å 

begynne på ny linje, av og til 

også med innrykk. 

 

badeland Et badeland er en innendørs 

eller utendørs fornøyelsespark 

som innebærer å leke i og 

rundt vann. Det har vanligvis 

funksjoner som vannsklier og 

fargerike områder for barn å 

leke og svømme i.  

geometrisk figur Med begrepet "geometrisk figur" 

mener vi ikke en bestemt type 

figurer, men snarere en bestemt 

måte å se på figurer på. Når vi ser 

på en figur som en "geometrisk 

figur" er vi ikke opptatt av 

figurens farge, materiale, posisjon 

eller retning for eksempel, men 

kun de punktene som utgjør 

figurens yttergrense. 

 

   

Informasjon til foresatte:  

• Minner om: 

Risenga badeland – onsdag 27.mars. Avreise med buss kl.08.15 

 

Om dere har aviser hjemme som skal kastes er det svært ønskelig at elevene tar med seg disse til 

et brobyggingsprosjekt vi skal ha i naturfag 🙂  

Mange elever bruker utesko i basen og det ligger igjen mye sand og grus, sørg for at ditt barn har 

innesko. 

• 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 eller gjøre lekser. De som ikke overholder 

reglene på morgenåpning kan ikke delta.  

 

 

  

           Hilsen Arezo, Ragnhild, Jørgen, Hanne, Else, Medine, Ahmed og Synøve. 

 

 

 

 

 


