
 

 

 Lekseplan 4. trinn Navn: 
 

 

 

Trones skole 

Postveien 65 

4307 Sandnes 

51 33 84 00 

www.minskole.no/trones 

Uke 4 

Sosialt mål for januar: 

Jeg tar ansvar. 

 

 TIL 

TIRSDAG 

TIL 

ONSDAG 

TIL 

TORSDAG 

TIL 

FREDAG 
 

Norsk 

Les:  

Zeppelin s. 118 

og 119. 

 

 Skriv alle verb 

du finner på s. 

118 og 119.  

Les:  

Zeppelin s. 120. 

 

 

Skriv alle verb 

du finner på s. 

120. 

 

Les:  

En bok på 

salaby. Du skal 

fortelle hvilken 

bok du har hørt 

og kunne 

fortelle hva den 

handler om.  

 

 

 

 

Matematikk 
Multi side 

47, oppg 21 

og 22.   

 Multi side 

47, oppg 23.  

 

 

Engelsk 

   Quest: 

Les i textbook 

s. 42 og 43. 

 

 

 

Natur- og 

samfunnsfag 

 

   

 

Mylder: 

Les s. 77. Lag 3 

spørsmål til 

teksten. Skriv 

ned i temabok.  

 

 

 

Fokusord  

 

Nervesystem – hjernen er forbundet med resten av 

kroppen gjennom nervesystemet. Disse fungerer som 

strømledninger. De sender beskjeder fra sansecellene til 

hjernen. 

http://www.minskole.no/trones


Hukommelse – det at du kan lagre og hente fram 

erfaringer og hendelser. 

«Å få kalde føtter» - å bli nervøs eller usikker på om du 

gjør det rette.  

 

Øveord 

 

Kjøre 

Kaste  

Hoppe  

 

Engelske gloser 

Giant – kjempe 

Accidents – uhell 

Mighty – kjempestort 

Crack – brak 

Worse - verre 
 

Læringsmål 

Norsk Jeg kjenner til at verb kan skrives i infinitiv, nåtid og fortid. 

Engelsk Jeg kan lese engelsk dikt. 

KRLE Jeg kan fortelle hva buddhister gjør når det er vulan. 

Natur/samf Jeg kan navnet på de tre hudlagene. 

Matematikk Jeg kan finne volumet til rektangulære bokser målt i 

kubikkcentimeter. 
 

Beskjeder til hjemmet! 

 

                                                Svømming: Gruppe 2. 
Hei! 

 

Skolens ordensreglement vil bli revidert i løpet av våren 2018. Der vil det blir 

presisert bruk/eventuelt forbud av GPS-klokke. 

Fram til vi har revidert skolens ordensreglement, som vedtas av skolens 

samarbeidsutvalg, oppfordrer skolen til at bruk av GPS-klokker følger samme 

praksis som for mobiltelefon: På Trones skole skal vi ikke bruke mobiltelefon i 
skole- og SFO-tiden. (punkt fra skolens ordensreglement). 

Det innebærer at tas GPS-klokke med på skolen, så skal den ligge avslått i 

skolesekken. 

 

Vennlig hilsen Trine, Hege og Rebecca 
 


