
. 

 

Beskjeder til hjemmet:  
Foreldremøte er tirsdag 31.08 kl.17-18.30 

Viktig at dere lader læringsbrettene hjemme så de er klare til bruk på skolen😊 

Gym er 1-2.time på fredager. Husk gymsko!  

Uteskole 4-6.time fredager.  

Lekse på Lekser HUSK 

Mandag Norsk: Les s.10 i leseboka 2 ganger. Les for en 

voksen.  

 

Matte: Gjør s.7 i oppgaveboka. Rutinen er å føre 

svarene pent inn i kladdebok. Se eksempel! 

Kladdeboka legger du inni matteboka etterpå. 

Sett læringsbrettet til lading. Ta det i sekken før 

du legger deg!😊 

Stasjoner 

Tirsdag Norsk: Les s. 11 i leseboka 2 ganger for en voksen. 

* Svar på spm. 1 s.11 Skriv i rosa skrivebok.  

Bruk overskrift: Lekse tirsdag uke 35.  

Matte: Gjør oppgave 2 og 3 s.8 i oppgaveboka. 

Rutinen er å føre svarene pent inn i kladdebok. Se 

eksempel! Kladdeboka legger du inni matteboka 

etterpå. 

 

KH for 

begge 

klasser. 

Data 4A 

Onsdag Norsk: Les s.12 i leseboka 2 ganger for en voksen. 

 

Skrivelekser: Gul arbeidsbok: s.6. 

Øv på øveord! Diktat i morgen. 

 

Engelsk: Skriv inn glosene i gloseboka og skriv dem 

minst 2 ganger på et ark. Øv godt, ukeslutt i 

morgen!  

Bibliotek 4B 

Data 4B 

Torsdag Norsk: Les s. 13 i leseboka 2 ganger for en voksen. 

Engelsk: Les s. 13 høyt for en voksen 2 ganger og 

prøv å oversette.  

Ta med: 

*Tursekk med ekstra niste til uteskole i morgen. 

*Innesko til gym i morgen.  

Bibliotek 4A 

 

Ukeplan uke 35   4.trinn 



. 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossary                                  

English Norwegian 

early tidlig 

late sent 

school skole 

friends venner 

hair hår 

 

Skolen sitt telefonnummer: 41 86 89 12 

Benedikte mail: benedikte.kvavik.hananger@lyngdal.kommune.no 

Anne K mail: anne.kristin.aarnaes-paus@lyngdal.kommune.no 

Adresse til skolens hjemmeside: http://www.minskole.no/aabs  

Kunnskapsmål: 

Norsk: Bruke komma og andre skilletegn i tekster. 

   Lese med flyt og forståelse.  

Matte: Lage algoritmer og uttrykke de. 

         Utforske og beskrive strukturer og mønster. 

Bruke sammenhengende og formålstjenlige utregninger.  

Engelsk: 

Nettressurser:  

Matte: https://podium.gyldendal.no/MNO1-4/4a 

Norsk: https://www.lokus.no/open/Zeppelin4_DER  

Øveord :  

replikk 

dialog  

hardkokt 

spør 

http://www.minskole.no/aabs
https://podium.gyldendal.no/MNO1-4/4a
https://www.lokus.no/open/Zeppelin4_DER

