
    UKEPLAN UKE 42 (18.-22. oktober) 
  -4. klasse- 

 

 

Mandag 

Norsk Les (og hør) om FN:  

1.-4. trinn (salaby.no) Gå inn på «Lær om FN». 

Matte Gjøre side 50 i Matemagisk 4A.  

Engelsk Les og øv igjen på side 14 og 15 i Explore 4, gjerne sammen noen voksne. Øv igjen på 
glosene om klokka på side 7. Kan: Lag gjerne en plakat med innholdet på side 14. 

 

Tirsdag 

Norsk Les (og hør) om FN sine bærekraftsmål: 
1.-4. trinn (salaby.no) Velg FN`s bærekraftsmål. Du skal lese om minst fem av dem, og 
kunne fortelle om ett eller to av dem på skolen i morgen. 

Matte Gjøre side 51 i Matemagisk 4A. Øv på hundrervennene. 

Naturfag Les s. 39 sammen med en voksen. Den voksne kan gjerne lese for deg. Gjør eksperimentet 

sammen med en voksen hjemme.   

 

Onsdag 

Norsk Få hjelp av en voksen og finn ut hva «Velkommen» er på ulike språk (minst tre). Skriv 
hvilke språk det er og velkommen på språket. For eksempel: Engelsk – Welcome  
Skriv i lekseboka di. Husk dato og god orden. 

Matte Gjøre side 52 i Matemagisk 4A. Gangetabellen: Øv på 8-gangen på 
www.gangetabellen.net. 

 

Torsdag 

Norsk Les (og hør) om barns rettigheter: 

1.-4. trinn (salaby.no) Velg barns rettigheter. 

Matte Gjøre side 54 i Matemagisk 4A. 

Husk! Ta med gymtøy og badetøy til fredag. Husk diktatboka på fredag. 

 

Diktat og gloser 

Diktat: Ingen diktat. Vi skal på konsert på fredag! 

Gloser: It’s seven o’clock. (Den [klokka] er syv.) 

 

Dette jobber vi med 

Norsk   FN-uke 

Matte Klokka, gangetabellen 

Engelsk Klokka, verb 

Kroppsøving Lek og ballspill 

KRL Bibelhistorier og klassemiljø 

Naturfag En verden av stoffer 

Samfunnsfag Å være sammen / Grenser 

Musikk Rytmer og sang 

 

 

 

 

 

https://skole.salaby.no/internasjonale-dager/1-4-trinn
https://skole.salaby.no/internasjonale-dager/1-4-trinn
http://www.gangetabellen.net/
https://skole.salaby.no/internasjonale-dager/1-4-trinn


 

 

 

 

Ukens sang 

Vi-sangen: 
 
Vi sangen - YouTube 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ukens bibelvers 

2. mos. 20,12: Hedre din far og din mor, så dine dager må bli mange i landet Gud har gitt deg 

 

 

Informasjon til hjemmet 

-Vi har ekstra fokus på FN og barns rettigheter denne uken. 
 
-Velkommen til utviklingssamtaler på fredag. Husk å lese gjennom halvårsvurderingen før dere kommer. 
 
-På torsdag er det pølse og kakesalg.  
 
-På fredag skal vi (1.-4. Klasse) få lov til å komme på konsert med symfoniorkesteret. På grunn av dette er skolen 
ferdig klokken 12.15 denne dagen. 
  
 
 

 

Kontakt: 

Arnhild Liseth Brakestad (kontaktlærer) tlf. 41502604, mail: arnhild.brakestad@skg.as 

-Kontaktlærertime: Mandager fra 09.25-10.10 

 

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under 

https://www.youtube.com/watch?v=zYVvHzzHzAc
mailto:arnhild.brakestad@skg.as
https://www.libela.org/sa-stavom/6985-pet-razloga-zasto-je-vazno-poducavati-rodnu-jednakost-u-skolama/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

