
UKEPLAN 4. trinn – GUL - Uke 22 

Fag/ 

Område: Mål:  INFOTAVLE   
Endelig er skolens bibliotek gjenåpnet! ☺  
Camilla på biblioteket tar nå imot opptil fem elever, 

inn til 15 minutter av gangen. Elevene kan låne og 

levere bøker som de er vant med fra tidligere.   
 

I uke 23 og 24 skal 4.trinn ha  

overgangsprøver i regning og lesing. For Gul 

kohort blir dette mest sannsynlig gjennomført 

tirsdag 2.juni (regning) og onsdag 10.juni (lesing) 

Varighet er 90 minutter på hver prøve.  

 

På onsdag skal vi på tur (ikke grilling). 

Forrige uke arbeidet vi med parsellen vår for å 

klargjøre jorda. På fredag skal vi plante nye frø ☺ 

  
 

    Ha med hver dag:  

• Pennal (med linjal) 

• Lesebok, avis eller aktivitetsbok 

• Matpakke(r) + drikkeflaske 

• Sitteunderlag  

• Klær etter vær  

• Skifteklær (kan være på skolen)  

 
 

Jeg inkluderer alle i leken  

MATEMATIKK  Jeg kan bruke automatiserte ferdigheter til de fire regneartene.  

NORSK  Jeg kan strukturere en tekst med overskrift, innledning, 

hoveddel og avslutning. 

ENGELSK  
Eleven skal kunne beskrive dyrene i dyrehagen.   
 

  

 
Uteområdet for 4. trinn i uke 22: Grusbanen 
  

Vi er utendørs i «gule» timer!  

Merk: Planen for fag og timefordelingen er «veiledende» det kan bli 

endringer etter behov.  

Kontaktinfo: 

Ingvild : Ingvip2505@osloskolen.no 

Tove: Tove120@osloskolen.no 

 

Vi gleder oss til en ny uke med dere. Hilsen Ingvild og Tove ☺  

 

http://www.rustad.gs.oslo.no/satsing/
mailto:Ingvip2505@osloskolen.no
mailto:Tove120@osloskolen.no
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Kl.  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag   

08.30 – 09.30  

Matematikk  Musikk  Klassens time  Matematikk  
 

09.30 – 09.45  
Bevegelsesaktivitet  Bevegelsesaktivitet  Bevegelsesaktivitet Bevegelsesaktivitet   

09.45 – 10.30  

Norsk Kunst og håndverk  Kroppsøving Musikk  

10.30 – 11.00  Spising  Spising  Spising Spising   

11.00 – 12.00  

Klassens time   Matematikk  Matematikk 

Plante i parsellen 

 

  

12.00 – 12.15  Bevegelsesaktivitet  Bevegelsesaktivitet  Bevegelsesaktivitet Bevegelsesaktivitet    

12.15 – 13.00  

Kroppsøving Engelsk  

 

Samfunnsfag 

  
Engelsk   

            Slutt 13.00  Slutt 13.00  Slutt 13.00  Slutt 13.00  Slutt 13.00   

Ukelekse: Les minst 15 minutter hver dag. I løpet av uka skal du fortelle resten av klassen om boka du leser.  

Jobb minst 30 minutter med matematikk på “Multi Smart Øving”: https://multi.smartoving.no/ 
 

  

https://multi.smartoving.no/

