
  

UKEPLAN FOR 4. TRINN UKE 50  

Ukas gullregel:  

Ukas sosiale mål: Jeg har innesko i basen. 

AKS:  Superklubb:  På mandag skal vi lage pepperkaker på skolekjøkkenet.  Gruppeinndeling er sendt 

dere på mail.  Ta gjerne med forkle. 

Mandag10 .12.2018 
08.30- 1345 

Tirsdag11 .12.2018 
08.30 -12.45 

Onsdag 12.12.2018 
08.30- 14.00 

Torsdag13 .12.2018 
08.30- 13.45 

Fredag14 .12.2018 
08.30-13.00 

 

 Kunst og 
håndverk:Juleverkste
d 

Tekstil og Sløyd: 

4.1og 4.2 

 

KRLE og bibliotek 

4.3 og 4.4 

  

Matpause 

 

Regning 

Brøk 

 

            Norsk 

     

Leseforståelse/veilede

t lesing 

              

      Matpause   

 

Musikk: øve på 

juletregang.   

 

Leksehjelp 12.45-13.45 

for påmeldte. 

 

Svømming 

Vi forsetter med 

svømming frem til jul 

 

Matpause 

 

Film i auditoriet. 

 

Mat og helse :   

Før lunsj 4.3 og etter 

lunsj 4.4 

  

   Matpause 

Samf: 4.2 før lunsj  

            4.4 etter lunsj  

Ikt: 4.1 og 4.2  

Naturfag : 4.3 4.2 

   

Lekseinnlevering 

Norsk 

Leseforståelse/veiledet 

lesing  

 

Matpause 

 

Julesamling med hele 

trinnet 

 

 

 

AKS                           
0730-0800: Frokost  
13.45-14:00 
Varmmat/Brødmat 
 
14.00-14:30 
Utetid 
 
14.00-16.30 
Superklubben 
Vi lager 
pepperkaker på 
skolekjøkkenet 
(gruppe 2). 
Gruppe 1 har spill 
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 

Kurs 2: Innebandy 

1450-1600 (siste 

øving) 

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 
Varmmat/Brødmat 
14.15-16.00            

Ute- og 

inneaktiviteter 

 

Folkedansen er slutt 
for i år.  Vi starter 
opp igjen 3 uken i 
januar. 
 
 
Stenger 1700  

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

 
 
 
 
 
 

Stenger 1700 



  

 

Ukas mål:  

Norsk: Jeg kan lese, forstå, bruke og reflektere rundt en tekst. 

Regning: Jeg vet at brøk betyr like store deler. Jeg vet hva likeverdige brøker er. 

Engelsk: Jeg kan skrive et brev til julenissen.  

Naturfag: Jeg kan beskrive skjelettet. 

Samfunnsfag: Jeg kan plassere verdensdelene på kartet.   

 

Lekser:  

Norsk: Tekst med oppgaver. 

Regning: s.58 og 59 i Radius 4  

Engelsk: s. 43 og 44 

 

4. trinn skal etter hvert gjennomføre overgangsprøver i lesing og regning. Her ligger noen eksempel 

på hvordan oppgavene kan se ut. Disse kan man prøve seg på hjemme om man ønsker.  

 

https://osloprover.no/content?contentItemId=16426579&_cb=1493021658798  

https://osloprover.no/content?contentItemId=16426587&_cb=1492779174895  

 

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

 

Ord Forklaring Bilde 

Julenisse  er en fantasiskikkelse 

som er blitt et symbol for 

jula i vestlig 

populærkultur.   

Christmas tree  Juletre 

 

Juleverksted  Elevene samles og lager 

julepynt og julegaver. 

 

 

 

https://osloprover.no/content?contentItemId=16426579&_cb=1493021658798
https://osloprover.no/content?contentItemId=16426587&_cb=1492779174895


  

Kristendom Er en av de største 

religionene. Det 

viktigste kjennetegnet 

ved kristendommen er 

troen på Jesus fra 

Nasaret, og at Jesus er 

Guds sønn og verdens 

frelser 

 

 

Informasjon til foresatte:  

• Alle elevene bør ha skiftetøy i garderoben. 

• Mange elever synes temaet klokken er utfordrerne. Vi anbefaler at alle barna har en klokke på 

armen.  

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

innesko. 

• Folkedansen har tatt juleferie. Oppstart på nyåret. Nærmere informasjon kommer. 

• 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. 

• Det er veldig viktig at når elevene slutter på skolen så må de dra rett  hjem .  

 

  

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

 

 

 

 

 

https://snl.no/Jesus
https://snl.no/Jesus
https://snl.no/gud_-_kristen_teologi

