
. 

 

Beskjeder til hjemmet:  
Fint å se dere som kom på foreldremøte. Referat blir sendt hjem, fint om 

de som ikke møtte også leser dette.  

Elevråd 4A: Matheo og Nathalie  4B: Angelica og Fritz. 

Klassekontakt 4A: Line Berge og Asiya Hamda. 4B: Melinda Frislie og Marit 

Bergem.  

Campus.inkrement.no → Elevene logger inn på feide med sitt brukernavn og 

passordet: Banan2021 

Mvh Anne K og Benedikte 

Lekse på Lekser HUSK 

Mandag Norsk: Les s.14 i leseboka 2 ganger. Les for en 

voksen.  

Skrivelekser: Gul arbeidsbok: s.8 

 

Matte: Gjør oppgave 4 s.8 i oppgaveboka.  

Prøv å logge inn på campus.inkrement.no 

Jobb her i 5 min.  

Sett læringsbrettet til lading. Ta det i sekken før 

du legger deg!😊 

Stasjoner 

Tirsdag Norsk: Les s. 15 i leseboka 2 ganger for en voksen. 

* Svar på spm. 2 s.15 Skriv i rosa skrivebok.  

Bruk overskrift: Lekse tirsdag uke 36.  

 

Matte: Gjør oppgave 6 s.9 i oppgaveboka.  

KH for 

begge 

klasser. 

Data 4A 

Onsdag Norsk: Les s.16 i leseboka 2 ganger for en voksen. 

 

Skrivelekse: Øv godt på øveordene! Du må skrive 

dem tre ganger. Diktat i morgen. 

Bibliotek 4B 

Data 4B 

Torsdag Norsk: Les s. 17 i leseboka 2 ganger for en voksen. 

Engelsk: Les og oversett s. 16 for en voksen. Skriv 

inn glosene i gloseboka og øv godt. Gloseprøve i 

morgen i engelsktimen! 

Ta med: 

*Tursekk med ekstra niste til uteskole i morgen. 

*Innesko til gym i morgen.  

Bibliotek 4A 

 

Ukeplan uke 36  4.trinn 
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Glossary                                  

English Norwegian 

team lag 

practise øve 

once en gang 

shout roper 

strong sterk 

 

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: *Beskrive, fortelle og argumentere muntlig og 

skriftlig og bruke språket på kreative måter. 

*Skrive tekster med funksjonell håndskrift og med 

tastatur. 

Matte: *Utforske og forklare sammenhenger mellom de 

fire regneartene. * Lage regneuttrykk til praktiske 

situasjoner. 

Engelsk: Bruke noen vanlige småord, høflighetsuttrykk og 

enkle fraser og setninger for å bli forstått og forstå.  

Nettressurser:  

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

Alle fag: aunivers.lokus.no 

 

 

 

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

forkjølet 

joggesko 

hviske 

fengsel 

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

