BLAKSTADHEIA SKOLE
4820 FROLAND
UKEPLAN FOR 4. TRINN
Uke: 34

Ukas fokus: Vi hilser alltid på hverandre når vi møtes.
Mål i norsk


Jeg kan skrive

Mål i matematikk


Jeg kan se

adressen min og vet

sammenhengen mellom

hvilken informasjon

multiplikasjon og

en adresse

divisjon.

Mål i engelsk


Jeg kan snakke om
bilde og tekst.



Jeg kan fortelle om
det jeg liker å gjøre.

inneholder.
Ukas setning:
Ukas ord:

I like to … = jeg liker å..

brev

I am going to.. = jeg skal...

adresse
konvolutt

Ukas ord:

postkasse

Wake up call = vekking

frimerke

Woke up = våknet
Unknown = Ukjent
Whole = hele

Beskjeder:
- Velkommen til 4.klasse! Det var så koselig å møte alle elevene igjen. Nå er
elevene de eldste på skolen, og da er det viktig å være gode forbilder for de
yngre. Det kan vi vise ved å være gode venner og leke hyggelig i sammen. Vi
bruker hyggelige ord når vi snakker sammen og gir alle vi møter et smil eller
sier hei.
- Vi skal være faddere for elevene på 1.trinn. Vi har delt de i faddergrupper,
der de av og til skal møtes og gjøre hyggelige ting i sammen.
- Husk foreldremøte tirsdag 23.august kl. 18.00 i klasserommet.
- Torsdag 25.august skal hele skolen til Soleglad (værforbehold). Ta med
vanlig niste og vann. Ta på gode sko og klær.
- Husk badetøy hver mandag fremover! Vi skal ha svømming frem til
høstferien (uke 34-39).
- Leksehjelp starter 30.august.
-Alle må ha innesko og skift liggende på skolen.

- Voksene på trinnet i år vil være Silje, Ingunn, Beate, Anne Lene, Siw,
Vegard og Mette. Info om hvem som skal undervise i hva kommer på
foreldremøte.
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

1

norsk

norsk

matte

norsk

norsk

2

norsk

norsk

Norsk/bibliotek

engelsk

norsk

3

Krle/bibliotek

engelsk

matte

engelsk

matte

4

samfunnsfag

matte

naturfag

K&H/mat og
helse

krle

5

Samfunnsfag

naturfag

K&H/mat og
helse

gym

6

matte

gym

K&H/mat og
helse

musikk

Slutt 14.10

Slutt 14.10

Slutt 14.10

Slutt 14.10

Slutt 12.30

På skolen: Tema
Norsk: brev
Matte: divisjon
Engelsk: A day in my life
Krle: etikk og filosofi
Naturfag: plantene gjennom året
Samfunnsfag: lover og regler
Mat&Helse: ingen mat og helse denne uka.

Lekser:
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Engelsk:
Få på plass

Sett bokbind på

Gå gjennom

innesko og skift Quest textbook.

«ukas

ila uka.

vurdering».

Gjør deg litt
kjent i boka.
Foreldre:
Møt opp på
foreldremøte
kl. 18.00.

Håper alle får en fantastisk uke!

