
. 

 

Beskjeder til hjemmet: 

Uke 40 er det høstferie😊 Vi har den siste uka jobbet med kidspiration og laget 

og presentert flotte tankekart om høsten. Eleven kan gjerne vise dere når de har 

læringsbrettet med hjem.  

- Mandag 20.09 hadde vi besøk av forfatter Anette Moe og illustratør Hege Terese 

Fjæra som har laget boka: «Beverly Bever og petfluenceren». Handlingen foregår der vi 

i dag finner tretopphytta på Fiddan i gamle Audnedal.   

  

- Trivselsledere på 4.trinn denne høsten: Malene, Sander, Elliot, Ella Tomine, Sondre og 

Elijah 

Campus.inkrement.no → feideinnlogging.        tallflyt.no → feideinnlogging 

Lekse på Lekser HUSK 

Mandag Norsk: Les s.26 i leseboka 2 ganger. Les for en voksen.  

Underskrift ukeslutt! 

 

Matte: Gjør oppgave 24 .13 i oppgaveboka. Skriv hele regnestykket og 

svar. Bruk linjal! 

Stasjoner 

Tirsdag Norsk: Les s.27 i leseboka 2 ganger. Les for en voksen.  

 

Digital lekse: 

Logg inn på campus inkrement. Gjør økta som ligger klar til deg. 

KH for 

begge 

klasser. 

Data 4A 

Onsdag Norsk: Les s.28 i leseboka 2 ganger for en voksen. 

Skrivelekser: Gul arbeidsbok: s.12 

Les gjennom teksten din og se etter feil. 

Øv godt på øveordene! Du må skrive dem tre ganger. Diktat i 

morgen. 
 

bli kjent    

publikum   

 

 

tegne   

 

 

oppfinner   

 

 

Bibliotek 

4B 

Data 4B 

Torsdag Norsk: Les s. 29 i leseboka 2 ganger for en voksen. Bibliotek 

4A 

  

Ukeplan uke 39        4.trinn 



. 

Engelsk: Les og oversett for en voksen s. 18 i TB. Skriv inn glosene 

i gloseboka og øv godt.  

  

 

Glossary                                  

English Norwegian Norwegian Norwegian Norwegian 

diving dykking    

safe trygg    

only bare    

towel hånkle    

pool basseng    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: *Holde muntlige presentasjoner med digital 

ressurs.  

*Skrive tekster med funksjonell håndskrift og med 

tastatur. 

Matte: *Lage regneuttykk til praktiske situasjoner. 

*Utforske mønster i lek og spill. 

Engelsk: Bruke noen vanlige småord, høflighetsuttrykk og 

enkle fraser og setninger for å bli forstått og forstå.  

Nettressurser ved hjemmeskole:  

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

Alle fag: aunivers.lokus.no 

 

 

 

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

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

