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Informasjon 
 
 

Denne uka starter vi opp med temaet Bruk og kast 
I den forbindelse trenger vi reklame. Send med reklame fra 
diverse butikker. 
 
SFO ønsker at alle barna som går der tar med seg et tomt 
syltetøyglass hjemmefra. Disse skal males og brukes som t-
lysholder under skolens Luciafeiring. Husk å merke glassene 
med navn. 
 
Vi har uteskole de to siste timene på torsdag. Elevene tar med 
lunsj de spiser på skolen, valgfritt om de ønsker å grille og små 
vedkubber til bålet.  
Nå blir det kaldere dager, husk å sende med elevene varme klær, 
lue og noe på hendene.  

Ukas mål  
Tema: Jeg vet hva kildesortering er og gjenbruk. 
 
Sosialt mål: Jeg henvender meg til klassekameratene på en 
hyggelig måte. 
 
Norsk: Jeg vet hvordan jeg gradbøyer adjektiv, bøyer substantiv 
i bestemt eller ubestemt form, og bøyer verb i tid. 
 
Matematikk: Jeg vet hva divisjon er og kan se sammenheng 
mellom ganging og deling.  
 
Engelsk: Jeg kan lese og forstå ukjente ord og setninger ut fra 
sammenhengen. 
Jeg kan bøye adjektiv. 

  



 

Ukas Ord, uttrykk og 
begreper 

Adjektiv 
Substantiv 
Verb 
Infinitiv 
Presens 
Preteritum 
 

Tema 
 

Kildesortering 
Gjenbruk/ombruk 
 

Engelske øveord Tall - taller - the tallest = høy - høyere - høyest 

Small - smaller - the smallest = liten - mindre - minst 

Warm - warmer - the warmest = varm - varmere - varmest 

Cold - colder - the coldest = kald - kaldere - kaldest 

 
 

 

  



Lekser til: 

Tirsdag Matematikk: Øv på 8 og 9 gangen hjemme. Har du noen gode måter 
å huske de på? Vi skal ha en gangetest på torsdag. 
 
Norsk: Les teksten om Kildesortering 2 ganger, en av gangene for 
en voksen og gjør oppgavene til. 
 

Onsdag Engelsk: 

Step 1: Jobb på nett: Quest 3 Home and Family 

Step 2: Jobb på nett: Quest 4 Big , bigger, the biggest Ikke 
oppgave 18 og 23 
 
Norsk: Les 15 min i egen bok. Forsøk å finne minst tre verb i 
preteritum (fortid – noe som har skjedd), skriv dem i Stjerneboka og 
skriv inn i leseloggen. 
 

Torsdag Engelsk:  

Step 1: Repeter Quest 3 Home and Family eller prøv deg på noen 

oppgaver fra step 2 leksa. Skriv øveordene i E-book. 

Step 2: Repeter Quest 4 Big , bigger, the biggest Ikke oppgave 18 
og 23, eller gjør step 1-leksa. Skriv øveordene i E-book.  
 
 
Norsk: Les teksten om Kildesortering en gang til og sett strek under 
så mange verb du finner i infinitv. 
 
 

Fredag Matematikk: Jobb 15 minutter på Multi Smartøving. 
 
Norsk: Les 15. i egen bok, og skriv inn i leseloggen. 

 

  

https://www.lokus.no/open/questelevnettsted3/Home-and-family/Test-yourself
https://www.lokus.no/open/questelevnettsted4/Big-bigger-biggest/Test-Yourself
https://www.lokus.no/open/questelevnettsted3/Home-and-family/Test-yourself
https://www.lokus.no/open/questelevnettsted4/Big-bigger-biggest/Test-Yourself
http://multi.smartoving.no/


Timeplan: 

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag  

A B C A B C A B C A B C A B C 

1.økt 

08.30-09.45 

    
K&H 

   
KR. Ø 

 

Eng 

   
Eng 

Friminutt 

09.45-10.05 

     

2.økt 

10.05-11.05 

   
K&H 

   
KR. Ø 

       

Mat 
     

Friminutt 

11.25-11.45 

 

3.økt 

11.45-13.00 

     
K&H KR. Ø 

  
UTE UTE UTE Eng 

  

Friminutt 

13.00-13.15 

Slutt 13.00  Slutt 13.00      Slutt 13.00 

4.økt 

13.15-14.15 

            UTE   UTE   UTE   

      Slutt 14.15 Slutt 14.15   

 

Skole SMS: 

Ved sykdom send beskjed til Skole SMS  

Mobilskole: Send sms til 59444202 “ 4 Kari er syk i dag. Hilsen Tom”  

Telefonnummer (ikke sms)  til 4.trinns Teamrom: 46832467  

 

Hilsen lærerne på 4. trinn       


