
Ukeplan uke 42     4.trinn 

 

Beskjeder til hjemmet: 

Denne uka skal vi jobbe med tverrfaglig prosjekt som har tema 

nettvett. Vi følger et læringsløp på Aunivers, min side.  

Vi anbefaler at dere foreldre sitter med barna når de gjør 

norskleksene denne uka, det er fint å være delaktig i dette tema.   

På stasjoner på mandager vil vi i ukene fremover være en gruppe på 

kjøkkenet for å lage grønnsakssuppe  

Campus.inkrement.no  feideinnlogging.        tallflyt.no  feideinnlogging 

Lekse på Lekser HUSK 

Mandag Norsk: Logg inn på aunivers. På min side finner du 

ukens arbeidsoppgaver, dine spesialoppdrag.  

- Klikk på læringsløp: nettvett. Les første siden for en 

voksen.  

-Snakk sammen og svar på disse spørsmålene i rosa 

skrivebok.  

 

Matte: Gjør prøven på Campus inkrement. Den er 

utdelt i prøver (se meny på venstre side.) 

 

Stasjoner 

Tirsdag Norsk: Logg inn på aunivers. På min side finner du 

ukens arbeidsoppgaver, dine spesialoppdrag.  

- Klikk på læringsløp: nettvett. Se filmen «ut på tur på 

internett».  

- klikk videre og svar på spørsmålene «jeg kan bruke 

internett til å..» 

 

Skrivelekse: Gjør en side i finskriftboka di. Bruk god 

tid. 
 

KH for 

begge 

klasser. 

Data 4A 

Onsdag Norsk: Logg inn på aunivers. På min side finner du 

ukens arbeidsoppgaver, dine spesialoppdrag.  

- Se filmen «Vi søker på internett». 

- etterpå klikker du to hakk videre og svar på «hva bør 

Alex gjøre …» og etterpå svarer du på: «er det sant?» 

 

Bibliotek 

4B 

Data 4B 
Onsdagscafe 



Matte: Sjekk rapporten på prøven du hadde på Campus 

inkremet. Den ligger under prøver- rapport. Hvis du 

har rød eller gul farge på et tema kan du gjerne jobbe 

videre 5 min med dette. 

 

Øvelekse: 

Skriv og øv godt på øveordene! Diktat i morgen. 

internett    

passord   
 

 

resultat   
 

 

 

Torsdag Engelsk: Les og oversett s. 22 i TB minst 2 ganger 

sammen med en voksen. 

Skriv inn øveord og setninger i gloseboka og øv godt. 

Test på fredag! 

Bibliotek 

4A 
 

 

Øveord Engelsk 

Norsk Engelsk  

årstider Seasons It is Autumn. 

snøball Snowball Let`s make a snowball. 

måned Month It is October. 

cool kjølig It is a cool day. 

 

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 

Ida mail: ida.vidringstad@lyngdal.kommune.no 

Wenche mail: wenche.olsen@lyngdal.kommune.no 

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

mailto:anne.kristin.aarnaes-paus@lyngdal.kommune.no
http://www.minskole.no/aabs

