BLAKSTADHEIA SKOLE
4820 FROLAND
UKEPLAN FOR 4. TRINN
Uke: 35

Ukas fokus:
Mål i norsk


Jeg kan skrive

Mål i matematikk


adressen min og vet
hvilken informasjon



Vi hilser alltid på hverandre når vi møtes.

Vi øver på

Mål i engelsk


gangetabellen.


Jeg kan 2 og 5-gangen.

Jeg forstår innholdet i
en dagligdags dialog.



Jeg forstår

en adresse

beskrivelser av ulike

inneholder.

personer.

Jeg kan skrive brev
og vet hva et brev

Ukas setning:

skal inneholde.

Good to see you = Fint å
se deg.

Ukas ord:
Åpningshilsen
Innledning

Ukas ord:

Kommentar

together = sammen

Fortelle

want = vil

Spørsmål

teasing = erting
just = bare

Beskjeder:
- Takk for et hyggelig foreldremøte sist tirsdag. Kariann og Helle ble de nye
klassekontaktene. Fint hvis alle vipser 100kr til 91763771 (Helle) og merker
med «klassekasse».
- På foreldremøte ble det bestemt at vi skal ha sosial kveld igjen. Det blir
fredag 16.september kl 17.30. Tur til Indianerplassen. Mer info kommer 
- skolen.cdu.no er en fin side hvor barna kan finne mange bøker de kan lese i
lekse. Her kan de også høre bøker som lydbok. Lydbok teller ikke med i 20
min lesing. Det gjelder heller ikke på bokormen.
- Husk badetøy hver mandag! Vi skal ha svømming frem til høstferien.
- Leksehjelp starter 30.august. Send meg en melding for å melde på.
- Den grå permen med brev i skal alltid ligge i sekken. Her kan dere følge
med på tilbakemeldingene jeg gir på brevene hver uke Fint hvis dere

snakker sammen med barna om tilbakemeldingene og prøver å jobbe videre
med det til neste brev.
- Leseloggen skal alltid ligge i beskjedmappa. Slik at jeg kan følge med på at
barna leser hver uke og at dere fyller ut skjema.
- Mandag 5.september starter beintøft. Se eget infoskriv.
- Mandag 5.september skal vi ta klassebilde.
- Foreldremøte med SFO, tirsdag 30.august kl.17.00-18.00.
På skolen: Tema
Norsk: brev
Matte: gangetabellen
Engelsk: A day in my life
Krle: etikk og filosofi
Naturfag: plantene gjennom året
Samfunnsfag: lover og regler
Mat&Helse: Vi blir kjent på kjøkkenet og plukker blåbær som vi skal bruke
til pannekaker neste mat og helse.

Lekser:
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Norsk:

Norsk:

Norsk:

Norsk:

Les brevet fra

Les 20 min i

Les 20 min i

Les 20 min i

Silje. Svar ila

valgfri bok.

valgfri bok.

valgfri bok. Fyll

uka.

ut leseloggen.
Matte:

Engelsk:

Matte:

s. 18 og 19 i

Les og forstå

Svar på brevet

Øv på 2 og 5-

mattestreker.

s.17 i Quest

fra Silje.

gangen.

textbook.
Gå gjennom
«ukas
vurdering».

Håper alle får en fantastisk uke!

Ukas vurdering for _____________________ UKE 35
FAG:

MÅL:

norsk:




KAN:

Jeg kan skrive adressen min og vet hvilken
informasjon en adresse inneholder.
Jeg kan skrive brev og vet hva et brev skal
inneholde.

Ukas ord:
Åpningshilsen
Innledning
Kommentar
Fortelle
Spørsmål

engelsk:




Jeg forstår innholdet i en dagligdags dialog.
Jeg forstår beskrivelser av ulike personer.

Ukas setning:
Good to see you = Fint å se deg.
Ukas ord:
together = sammen
want = vil
teasing = erting
just = bare

matte:



Sosialt








Jeg kan 2 og 5-gangen.

Jeg hører på beskjeder.
Jeg stopper når noen sier stopp/nei.
Jeg sitter fint og jobber i timen.
Jeg kan sitte i ro uten å vippe på stolen.
Jeg kan la andres ting være i fred.
Jeg er snill og hyggelig med de andre i
klassen.
 Jeg sier ifra til en voksen hvis jeg opplever
noe som ikke er greit.
 Jeg kan forflytte meg inne, uten å løpe eller
slå bort i noen.
JA
NEI
Jeg har hatt en fin uke på
skolen
Hvis nei

Underskrift:

MÅ ØVE MER:

