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Ukeplan for 4.trinn 

9.-13. mars 

Uke 11 

 
 
Videre i vårt fugleprosjekt skal vi tilbake og følge med på 

fuglematerne for å se om de tiltrekker seg mange ulike 

arter.  

Vi fortsetter på fugleprosjektet på skolen, torsdag og 

fredag som vanlig i de neste 2 ukene. 

Gymtimene på torsdager utgår, men vi kommer til å ha ulike uteaktiviteter i 

stedet. Husk å ha varmt utetøy tilgjengelig.  

VI INVITERER TIL FORELDREFROKOST MANDAG 23.03 KL 08.00 
Ta med det dere vil spise og drikke, vi ordner kaffe.  

 

Til siste svømmetime (16. Mars) skal elevene ha om livredning. Da er de blitt 

bedt om å ha med seg flytevest til svømmingen. Det er viktig at dette er en 

«flergangsvest» og ikke en vest med patron. Vi skal blant annet utforske 

oppdrift og bevegelse i vann med vest. Elevene kan ha vestene hengende i 

garderoben frem til denne dagen. 

 

Foreldremøte blir 31. Mars kl 18.00 Hold av datoen       
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30

-

09.45 
Norsk 

Norsk 

M: Engelsk 

Norsk/KRLE 

M: Norsk 
Temadag Temadag 

09.45

-10.00 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

10.00-

11.00 Matte 

M: Norsk 
Matte 

 

Norsk/ 

KRLE 

M: Matte 

Temadag 
Temadag 

 

11.00-

12.00 
Mat/storefri Mat/storefri Mat/storefri Mat/storefri Mat/storefri 

12.00-

13.00 
Svømming 

 
Ferdig: 13.30/14.30 

 

Engelsk 

M: Matte 

Matte 

M: Engelsk 
Temadag 

K&H 

Temadag 
13.00-

13.15 
 

 

Friminutt Friminutt Friminutt 

13.15- 

14.00 
Engelsk 

M: Musikk 
Temadag 

K&H 

Temadag 

Ukas tegn: 

 

Redningsvest 
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LEKSER: 

Ukelekse: 

Matte: ØVE PÅ GANGETABELLEN + Multi smart øving. 

Engelsk: Ukas ord: pupils-elever, laughed-lo, sleepover-overnatting, excited-spent/glad 
Til tirsdag: Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Matte:  

Gjør oppgaver på Multi 

smart øving i 15 min 

 

Engelsk:  

Husk å øve godt på 

ukas ord. Skriv dem i 

scrapbook og lag en 

setning til hvert ord. 

Du må gjerne bruke 

teksten The last day 

of school og skrive av 

setninger derfra + 

husk å oversette 

setningene. 

 

Norsk:  

*Les 15 minutter i 

valgfri bok. 

Engelsk:  

Workbook: Les og 

oversett enten: The 

last day of school 

eller The blue 

sweather. Arkene er 

limt inn i scrapbook. 

Husk å lese minst 3 

ganger. 
 

 Norsk: 

*Les 15 minutter i 

valgfri bok. 

 

Matte:  

Gjør oppgaver på Multi 

smart øving i 15 min 

 

Norsk:  

*Les 15 minutter i 

valgfri bok. 

Matte: 

Gjør oppgaver på 

Multi smart øving i 

15 min 

 

Norsk: 

 

*Les 15 minutter i 

valgfri bok. 

 

 

 

Ukas mål:  

Norsk: Jeg kan søke etter informasjon i digitale kilder, og bruke det i egne tekster. 

Matte: Jeg kan regne ut omkrets og areal 

Engelsk: Jeg kan forstå og finne svar i en tekst – leseforståelse.  

Sosialt: Vi opplever mye fin og hyggelig lek og blide elever. Fint om dere hjemme også 

fortsetter det gode arbeidet vi opplever at dere gjør. Fortsett å snakke om hvor viktig det er 

å være inkluderende og om hvordan man er en god venn. Vi på skolen har også mye fokus på at 

vi må snakke hyggelig og pent til hverandre.  
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