
UKEPLAN 4. trinn UKE 13 
Fag/ 

område Fokusområde: INFOTAVLE  
Alle skolene i Oslo holder stengt frem til 26. Mars. All 

undervisning vil derfor foregå hjemme.  

 

Denne uka har vi begynt å bruke et verktøy som heter Teams. I 

dette verktøyet kan lærerne dele dokumenter, lenker, bilder og 

veilede og hjelpe elever som har behov for det. Verktøyet kan 

dere finne ved å logge inn i Portalen. Teams kan også lastes ned 

gjennom App- store. Da må eleven logge seg inn med osloskolen 

e- postadressen sin.  

 
Med ønske om fortsatt Coronafrie dager: 

Amund, Christin, Ellen, Emanuel, Helene, Henrik, Ingvild, Mari, 

Sara, Sverre, Thomas og Tove 

 

 

Dekke på til middag. 

Rydd vekk tallerken, glass og bestikk etter middag. 

MATEMATIKK Forstå sammenhengen mellom multiplikasjon og divisjon. 

NORSK Bruke tastatur i egen skriving. 

ENGELSK Write words and phrases about spring and Easter. 

NATURFAG Skrive forsøksrapport. 

 

 

 
 

 

Her er noen flere tips til hva barna deres kan gjøre hjemme:  
• Spør dine foreldre om å få høre musikk fra da de var unge – dans gjerne til. 

• Spill et brettspill sammen med familien. 

• Lag en liste over alt du ønsker å gjøre før du fyller 18. 

• Fortell noen du bryr deg om hva de betyr for deg. 

• Lær deg et dikt utenat. 

http://www.rustad.gs.oslo.no/satsing/


 

K&H: Vi jobber med ukens kunstner og du får tilsendt dette på mail. Les igjennom og let frem mer informasjon om kunstneren på nettet. Du skal skrive et kort 

sammendrag og legge ved noen bilder av kunstneren. Dette sendes til Sara før fredag 20:00. 

 

E- postadresser: 

• Henrik Udnesseter: heuda003@osloskolen.no 

• Mari Langsveen: mari2402@osloskolen.no 

• Thomas Brekke: thbra007@osloskolen.no 

• Sara Guldmyr: gusaa015@osloskolen.no 

• Ingvild Plaum: ingvip2505@osloskolen.no  

Ukeplan for 4. trinn uke 13 
Varighet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

60 min Norsk Matematikk Norsk Matematikk Norsk 

15 min Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet 

60 min Engelsk Naturfag Matematikk Musikk Naturfag 

 

15 min Lesestund Lesestund Lesestund Lesestund Lesestund 
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