
4. trinn - lekser og læringsmål – Uke 39 

 

 

 

Læringsmål: 

Norsk: Jeg tar pauser i lesingen min ved skilletegn.  

Jeg kan bøye verb i infinitiv, presens og preteritum. 

Mattetema er regning: Jeg kan addere og subtrahere med store tall og 

penger.  

Engelsk: Jeg kan lese og oversette korte tekster. 

Sosialt/styrke: Ansvarsbevissthet - Det er når vi tar ansvar for det vi gjør og 

passer på det vi har.  

Ukelekser I løpet av uken skal dette være gjort: 

Norsk: Les s. 41-43 i Salto. Finn minst fem verb i leseleksen og bøy de i infinitiv (å se), presens (ser) og preteritum (så). Skriv i lekseboken din.  

Les 15 min. hver dag i selvvalgt bok/aftenposten junior/blad.  

Ukens begreper: familie, samfunn, ansvarsbevissthet, budsjett. Snakk om begrepene hjemme. Hva betyr de? 

Matematikk: Matteark i permen. Denne uken kan du skrive på arket. 

Engelsk: Les s. 4 og 5 i Quest textbook. Les teksten og oversett.  

HUSK SVØMMETØY PÅ ONSDAG! 

Fortell hjemme om svømmeundervisningen på onsdag. Hva har vi jobbet med i dag. Hva er viktig når du gjør beinspark i crawl? 

Hjemme i 

karantene 

• Gjør ukeleksene. 
• Les 15 minutter hver dag i selvvalgt bok.  
• Skriv om det du har lest hver dag. Minst 5 setninger. Husk stavskrift! 
• Jobb 15 minutter hver dag på multi smart øving 
• Lytt til engelsk lydbok på salaby.no. Velg byparken - engelsk - library.  
• Øv på årets BlimE-dans. https://nrksuper.no/serie/blime 

Informasjon til foresatte: 

• Elevene må vaske hendene før de drar hjemmefra hver morgen. 
• Det er mange som har hatt med seg innesko på skolen. Supert! De som mangler innesko må ta med dette.   

• Salto lesebok må være med på skolen hver dag. Denne boka bruker vi flere ganger i løpet av uken. Quest textbook trenger kun å være med på skolen på mandag og 

fredag.  
• Vi jobber nå med temaene “Vi skaper tekst!” og “penger og meg”.  

• Høstens foreldremøte blir torsdag 1. oktober. Invitasjon ligger på skolens hjemmeside.  
• Denne fredagen er det 4C som skal på kirkevandring. Vi går til Nøtterøy kirke og gjennomfører dette utendørs med ulike poster før vi går tilbake til skolen. Husk 

klær etter vær. 

https://nrksuper.no/serie/blime


Kontaktinformasjon:  Mail: Katrine: katrine.ness@faerder.kommune.no Cathrine: cathrine.elisabeth.i.tandberg@faerder.kommune.no 
  Susanne: susanne.wikstol@faerder.kommune.no  Emilie: emilie.skrede.beck@faerder.kommune.no   

  Skolesms: Send [trinn] [tekst] til 594 44 200. Eks: "4 Per er syk i dag. Hilsen Lise." Meldingen blir så videresendt til alle lærerne på 4. trinn.  
  Teamtelefon: 409 11 521 

Ukeoversikt 

 

Økt 

 

Mandag 21.09 

 

Tirsdag 22.09 

 

Onsdag 23.09 

 

Torsdag 24.09 

 

Fredag 25.09 

08.30 – 09.00 

1 

Oppstart av dagen 

(lesing, oversikt over 

dagen + faglige  drypp) 
Oppstart av dagen (lesing, 

oversikt over dagen + faglige  

drypp) 

    Oppstart av dagen (lesing, 

oversikt over dagen + faglige  

drypp) 

Oppstart av dagen (lesing, 

oversikt over dagen + faglige  

drypp) 

Oppstart av dagen (lesing, 

oversikt over dagen + faglige  

drypp) 

 

09.00 – 10.00 

1 

Norsk Musikk 4A/Norsk 

Tema 

Norsk/bibliotek  

Tema 

KRLE/K og H/Naturfag  

Tema 

Matematikk 

Tema 

Kirkevandring 4C 

10.00 – 10.15 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

 

10.15 – 11.15 

2 

Matematikk 

Tema 

Musikk 4B/Norsk  

Tema 

 Svømming 4A/Nat-og 

samfunnsfag 

Tema 

 KRLE/K og H/Naturfag  

Tema 

Engelsk  

Kirkevandring 4C 

11.15 – 11.35 Spisepause Spisepause Spisepause Spisepause Spisepause 

11.35 – 12.00 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt  

 

12.00 – 13.00 

3 

Samfunnsfag 

Tema 

Matematikk 

Tema 

 Svømming 4B/ Nat-og 

samfunnsfag 

Tema 

KRLE/K og H/ Naturfag  

Tema 

 

 

Musikk 4C/Norsk  

Tema 

13.00 – 13.15   Friminutt  

13.15-14.15 

4 

 Svømming 4C/ Nat- og 

samfunnsfag 

Tema  

 Slutt 13.00 Slutt 13.00 Slutt 14.15 Slutt 13.30 Slutt 13.00 
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