
 

Ukeplan 4. trinn uke 16 
        

 Informasjon til elever og foresatte: 

- Vi starter med utviklingssamtaler i uke 16 og 17. Samtalene er i klasserommet og elevene skal 
være med. Se egen invitasjon sendt ut før påske. Dersom tidspunkt ikke passer, er det ønskelig 
at dere forsøker å bytte tidspunkt med hverandre. Gi beskjed ved bytter.  

- Vi ber elevene møte direkte i klasserommet når skolen starter. Elevene skal ikke oppholde seg i 
gangene før skolestart av hensyn til brannsikkerhet og ro i gangene. Kommer de før skolen 
starter, må de vente ute. Dette hjelper oss å holde god arbeidsro når klasser starter til ulike 
tidspunkt eller ved leksehjelp "#$%  
 

Ukas mål 

Norsk Jeg kan planlegge og gjennomføre et intervju.  
Jeg kan samarbeide om å lage klasseavis i en redaksjonsgruppe.  

Matte Jeg vet hva tideler og hundredeler er. 
Jeg kan plassere desimaltall på tallinja. 

Engelsk Jeg kan skrive en bokanmeldelse.  

Samfunnsfag/ 
naturfag 

Jeg kan jobbe stille og konsentrert med en naturfagsprøve. 

KRLE Jeg vet hva humanisme er og hva det handler om.  

Mat og helse 4C og 4D har mat og helse denne uken. Vi lager chili sin carne.  

Svømming/ 
kroppsøving 

4AB: Blå gruppe har svømming og rød gruppe har kroppsøving.  
4CD: Rød gruppe har svømming og blå gruppe har kroppsøving. 

 
 
 
 
 
 
  



 

Lekser 

Lekser deles ut på fredager og leveres innen torsdag morgen.  
 

Norsk Skrivelekse i Salto arbeidsbok B  
Grønn løype: s. 134-135 
Rød løype: s. 140-141 
 
 

Leselekse i Salto lesebok B 
Grønn løype: s. 61 
Rød løype: s. 61-63 
 

Matte Velg enten grønn eller rød løype (eller begge) i Radius 4 oppgavebok: 
Grønn løype: s. 124 

Rød løype: s. 124 og 125 
 

Ta bilde av sidene når du er ferdig og lever i leksemappen på Showbie. 
Boken skal ligge hjemme 

Engelsk Alle: Ta opp at du leser inn de beskrivende monster-ordene.  
Tegn ditt eget monster og beskriv det med minst fem setninger. Du 
kan enten skrive det i skriveboka og laste opp bilde eller laste opp 
bilde av tegningen og skrive inn beskrivelsen som en kommentar på 
Showbie 

Ukas øveord 
Skriv inn på 
Showbie 

Norsk  

 Redaksjon 

Anonym 

Tillatelse  

Gjennomføre  

Samarbeide  

Engelsk 
Enormous – enorm 

Gigantic – gigantisk 

Unfriendly – uvennlig 

Aggressive – aggressiv  

Grumpy - gretten 

 


