
UKEPLAN 4C UKE 49 
Fag/ 

område Mål: INFOTAVLE  
Pepperkakebaking mandag 9.12, klokka 18:00 – 19:30 
Det er tid for årstidsgruppe igjen og denne gangen blir 
det pepperkakebaking på skolekjøkkenet!  
Se egen invitasjon  
  
Tenning av julegrana: Velkommen til julegrantenning i skolehagen, 
tirsdag 3.12., klokka 16:45 – 17:15. 
 
Avvik fra ukeplanen: På tirsdag får vi besøk av Den Kulturelle 
Skolesekken. Det blir derfor undervisning i eget klasserom i 
basisgruppene denne dagen og IKKE firedeling som vanlig. 
 
Terminprøve i matematikk: På fredag gjennomfører vi en terminprøve 
i matematikk. Elevene trenger ikke å øve til denne prøven. 
 
Ukas øveord og begreper: nysgjerrig, vakker, snill, gammel, større, 
irriterende, rettferdig, skitten 

 
Ukas engelske gloser: 

  

jul – christmas 
snow – snø 
tree – tre (IKKE tallet tre!) 
pakke – present 
strømpe – stocking 
stjerne – star 
decoration – dekorasjon/pynt 
night - natt 
 
 

 

JULEAVSLUTNING FOR 4. TRINN BLIR TIRSDAG 

17.DESEMBER KLOKKA 18.00 – 19.30. Se egen invitasjon 
 

 

 
Jeg kan si «tusen takk», «vær så god» og «bare hyggelig».  

MATEMATIKK Jeg kan se brøk som antall i en mengde og som del av en helhet. 

NORSK Jeg kan skrive et dikt med sammenlikninger. 

ENGELSK I can interview a friend. 

Sosiale mål: 

Hva betyr omsorg og hvordan kan vi vise 

hverandre omsorg? 

Hvordan kan vi glede andre? 

Tema: Jul 

På morgenåpningen: Julefortellinger  

På ettermiddagen: Eventyr, høytlesing, adjektivfortelling, Storyboards, myter og 

sagn. 

Tema: Symmetri og hoderegning 

På morgenåpningen: Hoderegning med kort  

På ettermiddagen: Vi lager mange forskjellige symmetriske bilder med geometriske 

former 

Hei alle sammen! 

Her kommer påmeldingen til juleferien.  

Fristen er den 14.12.2019, vennligst oppretthold fristen. 

- Elevene som har kun gratis deltagelse kan benytte seg av AKS kun 23.12.2019. 

- Elevene med halvdagsplass kan benytte seg av to dager i ferien. 

- Har dere behov for flere timer vennligst ta kontakt med Claudia 

( clala002@osloskolen.no) innen fristen! 

-Lenken til påmeldingen finner dere også på hjemmesiden i tillegg til skole sms 
 

Med hilsen kontaktlærer Thomas Brekke                     E-post: thbra007@osloskolen.no                                

http://www.rustad.gs.oslo.no/satsing/
mailto:clala002@osloskolen.no


 
 

     Ukeplan for 4C uke 49         

Kl. Mandag 2.12. Tirsdag 3.12. 
Leksehjelp 08.00 – 08.30 

Onsdag 4.12. 
Leksehjelp 08.00 – 08.30 

Torsdag 5.12. Fredag 6.12. 

0830-10.00 Norsk: 

Reise 

Dikt med 

sammenlikninger  

Norsk: 

Lesestrategier 
 

KRLE: 

Kristendommen 

 

 

Norsk: 

Dikt med 

sammenlikninger 

 

Naturfag: 

Planeter 

 

 

10.00-10.15 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

10.15- 

11.15 

Matematikk: 

Brøk 

Matematikk: 

Brøk 

Engelsk: 

 

Matematikk: 

 

Terminprøve i 

matematikk 

11.15-11.35 Spising Spising Spising Spising Spising 

1135-12.00 Storefri Storefri Storefri Storefri Storefri 

12.00-13.00 Inne-

gym: 
Ute-

gym: 

 

Den kulturelle 

skolesekken: 

«Yebo Yes» 

Kunst og håndverk: 

Sløyd - Grønn 

Tekstil - Rød 

Data - Blå 

Tegning - Gul 

Naturfag: 

Planeter 

 

Engelsk: 

Gloseprøve 

 
Friminutt 

13.00-13.10 
Klassens time Klassens time 

1310-1340/ 

14.10 

           Slutt 13.30 Slutt: 14.10 Slutt: 14.10 Slutt: kl.13.40 

Leksehjelp: 13.40-14.10 

Slutt: 14.10 

Ukelekse  Engelsk: Read page 50 + 51 in Quest Textbook two times alone, and one time to an adult. Worksheet: Choose between moon and sun. 
Norsk: Les 15 min hver dag. Skriv ukas øveord pent i lesemappa. Les enten sol eller måne, s. 126 - 129 i Salto 4A. 
Matematikk: Gjør leksearket i matematikk. Velg enten måne eller sol. 

http://www.rustad.gs.oslo.no/index.htm

