
Arbeidsplan for 4.trinn uke 19 - 2022 
 klasse 4A-4B 

Dato: 09.05-13.05.2022    

Ordenselever: 

4A: Vida og Alfon      4B:  
Disse målene jobber vi spesielt med: 
Samarbeid: leker sammen ute, 

samarbeider faglig inne og hjelper 

hverandre.  

Lytte til hverandre: alle får bestemme 

noen ganger, ingen bestemmer hele tiden. 
Vi er med selv om vi ikke har bestemt. 

Alle er med: Ingen går alene, alle har 

noen å være med og noe å gjøre.  

Ukens sang/regle: 

  

Høytlesningsbok:  

4A:  Matilda av Roald Dahl 

4B:  

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

Norsk 

 

Tema: Kap. Vi arbeider med 17. 

Mai. Lager en liten bok. Alternativt: 

Arbeide med arbeidsboka Ordriket 

4b. S. 90-99. 

Vi forbereder oss til 17. Mai. 

Alternativ: Jobbe med arbeidsboka s. 90-99. 

Matema. Multi:  

Tema: Brøk og desimaltall 

Denne uken jobber vi med 

introduksjon til brøk.  

Vi har fokus på nye begreper og brøk 

som del av en hel figur.  

Vi har matematiske samtaler, spill og 

aktiviteter.    

Dette skal du lære om brøk: 

• beskrive en del av en figur og del av en 

mengde med brøk 

• skrive tall mindre enn 1, både som brøk og 

som desimaltall 

• plassere brøker og desimaltall på ei tallinje 

• finne ulike brøker med samme verdi 

• sammenlikne brøker og desimaltall 

•  

Engelsk Busy days Chapter 6 

Tema: Holiday 

Tema: Lese – Lytte- snakke 

 

 

Stasjonsundervisning: Muntlig 

aktivitet og lesing  

Aktivitetsmål:  

-jeg deltar i faglige aktiviteter muntlig og 

skriftlig i engelsk  

Læringsmål :  

-Jeg kan kan oversette og skrive ukens gloser. 

-jeg kan fortelle om mine ferieplaner 

Tema 

 
17.mai. Arbeide med “Min bok om 17. Mai i Norge” 

Arbeide videre med papphusene. 

Kunst og 
håndverk 

Vi bygger med papp(cardboard). Vi lager vårt eget fantasihus, heksehus eller bare et 

hvilket som helst hus. https://www.instructables.com/Witch-House-Using-Cardboard/ 

Lage mai-sommerfugl/blomst 

 Gym 4B 

Svømming  4A 
M&H 4b Kjøttdeig og spagetti 

Musikk Sangleker  

 

 



Lekser: 

Fag  

Bøker i 

sekken 
Arbeidsboka til Ordriket 4b. 

Textbook, glosebok  

Norsk Til fredag: Arbeid med sidene 90-99 i arbeidsboka til Ordriket. Gjør så mange sider du 

klarer. 

Matem. Tema: Multiplikasjon. Hvor: Multi smart øving. Tid: 30 minutter effektiv tid i løpet av 

uken.  

Engelsk 

 
  

 

Gloser denne 

uken: 

A sentence 

New 

There is 

Lucky 

Plans 

Hope 

I guess 

spend 

 

Til torsdag: 

Nivå 1: Les stykket: “Holiday 

plans” s 109 minst 3 ganger; 

alle gangene høyt selv om du 

leser bare til deg selv. Jobb 

med å oversette stykket.   

Nivå 2: Les stykket: “Holiday 

plans” s 109-110-111 minst 3 

ganger; alle gangene høyt selv 

om du leser bare til deg selv. 

Jobb med å oversette stykket.   

Boka MÅ være med i sekken 

til skolen på torsdag.  

Til fredag 

Nivå 1 og Nivå 2: Snakk 

med deg selv eller noen 

andre hjemme om 

ferieplaner. Husk snakk på 

engelsk.  

 

Øv ekstra på glosene; skriv 

dem, les dem høyt og få 

gjerne noen til å spørre deg.  

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

Informasjon: 

Hei! 

Når det er fridager på mandager (f.eks etter påskeferie, 16.mai) så blir det ikke gym 

svømming annenhver uke, men annenhver skolemandag. Vi har en oversikt nederst her på 

siden over hvilken gruppe som skal ha hva.  

I uke 20 har elevene fri mandag og tirsdag. Det er skole torsdag og fredag denne uken.  

I uke 21 har elevene skole mandag, tirsdag og onsdag. Elevene har fri torsdag og fredag. 

Alle klassene på småskolen gjør det slik denne uken; istedenfor å ha skole på fredag. SFO er 

åpen på fredag istedenfor onsdag denne uken.  

 Med ønske om ei flott uke:) 

Åshild, Bård, Tonje, Rita, May-Liss, Jørgen og Frode 

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 

Timeplan  

Time Mandag Tirsdag Torsdag Fredag 
1 Norsk Norsk Engelsk Matematikk 

2 Engelsk Matematikk Norsk Norsk 

3 Gym/ Svømming Matem Mat og 

helse 

Stasjonsundervisning 

Matematikk og norsk 

Stasjonsundervisning 

engelsk og norsk 4 Matem 

5 Tema:  

 

Engelsk Kunst og håndverk Tema:  

6 Musikk Engelsk 

Hvem har hva fremover:  

Uke nr Gym Svømming Mat og helse 

19 Gruppe A Gruppe B Gruppe B: Cornelia, Fabian, Gabriel, Hauk, Heine, 

Johannes, Julian, Kostek, Luna, Marcel, Nea, Haifa 

20 FRI 16.mai FRI 16.mai FRI 17.mai 

21 Gruppe B Gruppe A Gruppe A: Frida, Henry, Ine, Isak, Julian, Kian, Lilja-Sofie, 

Viktor 

22 Gruppe A Gruppe B Gruppe A: Ane, Aron, Alfon, Edvard, Ishaak, Matilde, 

Nikolai, Siri, Vida 


