
Arbeidsplan for 4.trinn uke 45- 2021 
Dato: 08.11-14.11.2021      klasse  Ordenselever: 

 Vida og Fabian 

Disse målene jobber vi spesielt 

med; hele tiden: 
 

Ukens sang/regle: 

BlimE sangen, vi starter øving til julekonsert.  

Høytlesningsbok:  

 

Fag Denne uken jobber vi med Mål denne uken/denne perioden/dette kapitelet: 

Norsk 

 

Tema: Nøkkelord og 

gjenfortelling. Ord og begreper: 

Siffer, tall, ordenstall og årstall 

Vi arbeider i leseboka til Ordriket 

s. 42-61 og tilhørende oppgaver i 

arbeidsboka. 

 

•  Overvåke egen lesing ved å notere mens du 

leser. Arbeide med “do a tellback”. Forstå og 

arbeide med nøkkelord. 

Matema. Multi 4A: Kap 3 Legge sammen 

og trekke fra 

Vi jobber med å videreutvikle 

tallforståelse.  

Vi jobber med å regne i hodet, på 

tallinjen og med skriftlige oppstilte 

metoder.  

Planen er å jobbe med dette kap i 4 

uker.  

Neste kapitel handler om regning 

med tid og klokka. Hvis du er usikker 

på klokken kan det være lurt å 

repetere denne i naturlige 

sammenhenger disse 4 ukene før vi 

starter. 

• Jeg kan fortelle om min hoderegning 

• Jeg kan regne addisjon ved hjelp av 

algoritme (oppstilling) 

• Jeg kan regne subtraksjon ved hjelp av 

algortime (oppstilling) 

• Jeg kan regne ut hvor mye penger jeg har 

igjen.  

• Jeg kan bruke avrunding og overslag å finne 

ut hvor mye noe omtrent koster.   

Engelsk Tema: Who am I? 

Tema: Lesing  

Vi jobber -med stykket My dressing-

up box s 48-49 i textbook. 

Workbook s 34, 41,42,  

Grammatikk: verb, flertall ved bruk 

av -s. To be  

Læringsmål:  

-Jeg kan 8 verb på engelsk 

-Jeg kan bruke –s for å lage flertall på engelsk. 

-Jeg kan lese teksten “My dressing-up box”  på 
engelsk 

-Jeg kan oversette teksten “My dressing-up 
box” til norsk. 

Tema 
 

Samfunnsfag 

Min kommune: Vi arbeider med kart 

og fakta/informasjon om Balsfjord 

kommune. 

Mål: beskrive kultur- og naturlandskap i Norge 

og samtale om hvordan historiske og 

geografiske kilder, inkludert kart, kan gi 

informasjon om landskapet. 

  

Kunst og 
håndverk 

Gjøre ferdig t-skjortene. Lage bokmerker. Papirstjerner til mørketidssamlinga. 

 Gym Innegym: Koordinasjon og samarbeid. 

M&H Vi jobber fortsatt med rutiner og regler på kjøkkenet.   

 



Lekser: 

Fag  

Bøker i 

sekken 

• Stairs textbook + glosebok + A4 engelskbok 
• Lesebok Ordriket 

Norsk  Les i leseboka sidene 58-61. Øv på å gjenfortell tekstene. 

 

Matem. Logg inn på multi smart øving og jobb i minst 30 minutter i løpet av uken som lekse. Vi 

kommer også til å jobbe med multi smart øving på skolen, så vær obs på at klokken skal stå 

på mer enn 30 min.  May-Liss har logget seg inn på de som ikke hadde vært innlogget sist 

uke. Det var ingen som ikke kom inn med sin feideinnlogging. Ta kontakt hvis du ikke 

kommer deg inn. Dere må da ta kontakt tidlig i uken for å få mulighet til å gjøre leksen før 

fredag.  

Engelsk Til tirsdag 

ALLE øver på glosene som 

er limt inn i gloseboken. 

Øve betyr her: Oversette til 

norsk (se textbook), lese 

glosene, øve på å skrive 

glosene på engelsk på siden 

i gloseboken. Ukens gloser 

er limt inn i glosebok.  

De er:  

Til torsdag: 
Chapter 3: Who am I? 

Nivå 1: Les  siden 48-49  

Nivå 2: Les siden 48-49+ 
les på teksten om kitten 

som er limt inn i din A4 

engelskbok. Den siste som 
ukjent tekst. 

 
Textbook og glosebok 

MÅ være med i sekken til 

skolen på torsdag. Vi 
bruker dem i timen. 

Til fredag 
Chapter 3: Who am I? 

Nivå 1: Les og oversett 

siden 48-49  
Nivå 2: Les og oversett 

siden 48-49 + les på 

teksten om kitten som er 
limt inn i din A4 engelskbok. 

Glosebok og A4 
engelskbok SKAL leveres 

inn på fredag. Bøkene 

leveres i boks merket 
levering engelsk lekse på 

bordet i klasserommet.  

Annet De som har mat & helse tar med eget forkle på tirsdag. 

Informasjon:  

Hei! 

Behov for glass på juleverksted: Til småtrinnet sitt juleverksted har elevene behov for et 

stk glass hver. Glasset bør være av en viss størrelse (minimum av str som Nora 

syltetøyglass), da vi skal fylle dem med noe. Glassene må være rene og ikke ha 

merkelapper på. Vi ønsker at dere legger en lapp med elevens navn i glasset slik at eleven 

får det glasset de har levert når vi kommer til juleverksted dagen. Juleverkstedet er planlagt 

til fredag 10.12. Glassene må leveres i god tid før det. Senest mandagen samme uke. 

 

Denne uken starter vi øving på fellessanger til julekonserten for småtrinnet. Vi har planlagt 

julekonsert fredag 17.12. Kl 13:00. Vi vet at noen ønsker å vite det i god tid for å evt kunne 

ordne med jobb.  

 

Vi viser til skoleruten og minner om at elevene har fri mandag 15.11. og tirsdag 16.11.  

 

Med ønske om ei flott uke:) 

Åshild, Bård, Tonje, Rita, Frode og May-Liss 
Kontaktinformasjon: 
Sende transpondermelding husk: navn 4 så melding og avslutt med ditt fornavn.  
May-Liss: 906 16 237 may-liss.norbye@balsfjordskolen.no 
Frode: 478 27 408   frode.rostad@balsfjordskolen.no 
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