
    UKEPLAN UKE 45 (8.-12. november) 
  -4. klasse- 

 

 

Mandag 

Norsk Les side 81 i leseheftet ditt. Få underskrift på diktaten. 

Matte Les gjennom og repeter forklaringene til oppgavene i kapittel 2. Jobb i minst 10-15 

minutter på Multi nettoppgaver 4a om TID. Øv til kapittelprøve om klokka på torsdag. 

Engelsk Les og øv på side 24 og 25 i Explore 4, gjerne sammen noen voksne. Gjør forbedringer i 
tidligere e-post om hobbyer (vi begynner å forbedre på skolen). Øv på ukas gloser. 

 

Tirsdag 

Norsk Gjør ferdig side 48-49 i arbeidsboka di.  

Matte Gangetabellen: Øv for det du har behov for på www.gangetabellen.net eller 
www.matematikk.org. Vi skal ha gangetest på onsdag. 

  

 

Onsdag 

Norsk Les side 82-83 i leseheftet ditt. 

Matte Jobb i minst 10-15 minutter på Multi nettoppgaver 4a om TID. Øv til kapittelprøve om 
klokka på torsdag. Om du vil kan du gjøre noe på side 64-65. 

 

Torsdag 

Norsk Jobb i minst 10 minutter på stien i Aski Raski. 

Matte Se gjennom og bli kjent med oppgaven i kapittel 4 i Matemagisk. 

Husk! Ta med gymtøy på fredag. Husk diktatboka på fredag. 

 

Diktat og gloser 

Diktat: Vi skal skrive ord med o for å. Norsk og forstå er eksempler på det. 

Gloser: I need to exercise! Jeg trenger å trene! 

 

Dette jobber vi med 

Norsk  Ord med o for å. 4. klasse skriver faktatekster. 

Matte Klokka, og gangetabellen 

Engelsk Klokka, e-post, og hobbyer 

Kroppsøving Lek og ballspill. 

KRL Jødedom og klassemiljø 

Naturfag En verden av stoffer 

Samfunnsfag På nett 

Musikk Dans, sang og rytmelek 

 

 

 

Ukens sang 

«Hvem jeg er» ny sang til storsamlinger fremover: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=JLgrEb8Ucas 
 

 

 

http://www.gangetabellen.net/
http://www.matematikk.org/
https://www.youtube.com/watch?v=JLgrEb8Ucas


 
 
 
 
 
 

 

Ukens bibelvers 

Rom. 10,17: Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord.   
 

 

Informasjon til hjemmet 

• Fint om dere kan passe på at blyantene er ferdig spisset hjemme og klar til bruk på skolen. Det går mye tid 
bort i å spisse blyanter i timene.   

 

 

Kontakt: 

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

-Kontaktlærertime: Mandager fra 09.25-10.10 

 

mailto:arnhild.brakestad@skg.as

