
 

Ukeplan 4. trinn uke 17  

 Informasjon til elever og foresatte: 

- Vi fortsetter med utviklingssamtaler i uke 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.  

- Påmelding til barnetog på 17.mai er sendt ut i sekken. Returner svarslipp innen onsdag 26. april. 
Vi håper så mange som mulig melder seg på! Vi kommer også til å trenge noen foreldre som kan være 
med å gå i barnetoget sammen med klassen. Dette ut ifra antall elever som er påmeldt i klassen. Send 
melding til kontaktlærer hvis du har mulighet til å være med.  

- Denne har vi overgangsprøve i lesing på 4. trinn. Prøven varer i 90 minutter. Det er viktig å spise 
frokost denne dagen. Det er også lurt å ha med seg en frukt, smoothie eller annen enkel mat som 
kan spises midtveis i prøven. Læringsbrett må være fulladet. Prøvene gjennomføres disse dagene:  
Tirsdag: 4D      Onsdag: 4B      Torsdag: 4C    Fredag: 4A     

- Vi fortsetter å jobbe med avis-prosjekt i klassene. Denne uken skal elevene gjennomføre et intervju i 
hjemmelekse. Mange har valgt å intervjue foreldre, besteforeldre eller andre kjente.  

Ukas mål 

Norsk Jeg kan skrive et intervju i klasseavisa.  
Jeg kan samarbeide om å lage klasseavis i en redaksjonsgruppe.  

Matte Jeg kan bruke desimaltall i måling av lengde, volum og masse.  

Engelsk Jeg kan skrive en bokanmeldelse.  

Samfunnsfag/ 
naturfag 

Jeg kan noe om livet til en stjerne. 

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

Mat og helse 4A og 4B har mat og helse denne uken. Vi baker. 

Svømming/ 
kroppsøving 

4ABC: Rød gruppe har svømming og blå gruppe har kroppsøving.  
4D: Blå gruppe har svømming og rød gruppe har kroppsøving. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Lekser 

Lekser deles ut på fredager og leveres innen torsdag morgen.  
 

Norsk Gjennomfør intervjuet du har 
forberedt på skolen. Skriv 
svarene inn i Book Creator. Husk 
å skrive fullstendige setninger. Vi 
fullfører intervjuet på skolen.  
 

Leselekse i Salto lesebok B 
Grønn løype: s. 70 
Rød løype: s. 70-73 
 

Matte Velg enten grønn eller rød løype (eller begge) i Radius 4 oppgavebok: 
Grønn løype: s. 126 og 127 

Rød løype: s. 128 og 129 
 

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

Engelsk Grønn løype: Les boken “Big animal vet” på Skolen min. Skriv en 
bokanmeldelse av boka. Du finner mal på Showbie.  
Rød løype: Grønn løype: Les boken “Charlie and the Aztecs” på Skolen 
min. Skriv en bokanmeldelse av boka. Du finner mal på Showbie.  

Ukas øveord 
Skriv inn på 
Showbie 

Norsk  

 Uttale  

Forsvinne 

Yngre 

Betydning 

Bekymret  

Engelsk 
Book review – bokanmeldelse 

Author – forfatter 

Title – tittel 

Main character – hovedkarakter 

Recommend - anbefale 

 


