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VARME 

VEKST 

VENNSKAP 

LÆRINGSMÅL 

Norsk Jeg jobber godt for å klare å lese tekster med flyt og forståelse. Jeg kan bruke lesestrategier 

målrettet for å lære.  

Matematikk Jeg kan lese en oppgave og finne divisjonsstykket som passer til teksten. 

Engelsk Jeg kan samtale om mat på engelsk.  

NASAMI Jeg kan lage grønnsakssuppe og spikke pinnedyr. 

KRLE Jeg viser respekt for de rundt meg.  

Mat og helse Jeg kan lese og følge en oppskrift. Jeg kan kutte og skrelle ulike grønnsaker. 

 

BEGREPER 

Norsk Matematikk Engelsk Mat og helse KRLE 

BIO 
Bilde 
Innledning 
Overskrift 
Les og finn 
Tenk selv 
Lesehjul 
lesebestilling 

divisjon,  
dele likt,  
fordel,  
til overs (rest) 

Excuse me = 

unnskyld meg 

Anything else = noe 

annet 

Bring = ta med 

As soon as possible = 

så snart som mulig 

Kjøkken 

Utstyr  

Oppskrift 

Ingrediensliste 

Bruksanvisning 

Kutteteknikk 

Venn  
Konflikt 
Løsning 
Klassemiljø 
 

 

LEKSER OG INFORMASJON 

Lekse til tirsdag: Lekse til onsdag: Lekse til torsdag: Lekse til fredag: 

Norsk: Les 15 minutter i egen 
bok. Husk at 5 av minuttene 
skal brukes til å lese sammen 
med eller høyt for en voksen. 
Da kan du overvåke din egen 
lesing bedre og høre hva du 

trenger å trene mer på      . 

Norsk: Les 15 minutter i egen 
bok. Husk at 5 av minuttene 
skal brukes til å lese sammen 
med eller høyt for en voksen. 
Da kan du overvåke din egen 
lesing bedre og høre hva du 

trenger å trene mer på       

Norsk: Les 15 minutter i 
egen bok.  
 
 

Norsk: Les 15 minutter i egen 
bok.  
Matteark: Tekstoppgaver.  
Siste oppgave er “Utfordring” 
Engelsk: Les og oversett “At 
the cafe” (minst tre ganger). 
Skriv silhuettene så fint du kan. 
Øv på glosene på ukeplanen. 

Ukelekse:  

• Husk at du skal lese 15 minutter til sammen hver dag. En voksen skal signere leserkortet ditt og høre litt på når du 
leser hver dag. 

• Øv på gangetabellene som du ikke kan. https://www.tingsakerskole.no/index.php?artID=3104&navB=183  

 

https://www.tingsakerskole.no/index.php?artID=3104&navB=183
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INFORMASJON TIL HJEMMET 

Minner også om foreldreundersøkelsen som dere finner her: https://www.udir.no/tall-og-

forskning/brukerundersokelser/foreldreundersokelsen/ Takk til dere som alt har svart        
 
I ranselpost denne uka ligger påmelding til (alternativ 1) julegudstjeneste i Vågsbygd kirke eller 
(alternativ 2) vekst-samling på Augland. Den må leveres inn innen fredag 2. desember.  
 
Utedag i skolegården på fredag 2. desember. Alle må ha klær etter vær (det gjelder jo selvfølgelig alle 

skoledager også      ) 
Gym for 4A på mandag, mens 4B og 4C har gym på onsdag.  
 
Husk å sende melding i Visma innen klokka 8.15 dersom barnet ditt er hjemme fra skolen.  

Sluttid Mandag 14.15 Tirsdag 14.15 Onsdag 12.30 Torsdag 14.15 Fredag 13.15 
 

DENNE UKA SKAL VI LÆRE OM: 

NORSK Vi jobber med ulike tekster og ulike lesestrategier i norsken denne. Vi leser også videre i årets 

julebok – Tikkens jul. Her jobber vi med ulike lydrette og ikke-lydrette ord, silhuetter, pusle 

setninger og å skrive små sammendrag. Boka fenger veldig og mange har mye forkunnskap fordi de 

fulgte med på NRK sin julekalender i fjor. Tikkens jul handler om en av figurene i denne serien.  

MATEMATIKK Nå håper vi at gangetabellene sitter godt hos alle, for det er en stor fordel når vi jobber med 
divisjon. Vi bruker da gangetabellen baklengs for å finne svaret. Vi møter både delingsdivisjon og 
målingsdivisjon i dette kapittelet. Denne uka er det fokus på sammenhengen mellom divisjon og 
multiplikasjon. Vi repeterer også divisjon med rest.  

ENGELSK Vi jobber med det tverrfaglige temaet i mat og helse. Elevene skal denne uka lese om mat og det å 

være på cafe.  

NATURFAG 
SAMFUNNSFAG 

Naturfag er knyttet til mat og helse- prosjektet denne uken.  

Mat og helse Denne uken skal elevene pynte hvert sitt pepperkakehjerte som skal henges opp i klasserommet 
og brukes som julekalender i desember. På torsdag skal elevene kutte og skrelle ulike grønnsaker i 
klasserommet. Fredag skal vi ha uteskole i skolegården. På uteskolen skal vi lage grønnsakssuppe 
på bål(eller på kokeplate under tak) og elevene skal spikke hvert sitt pinnedyr.  

 

KONTAKTLÆRERE 
4a:  Kathrine: kathrine.ravnevand@kristiansand.kommune.no 
        Henrik: Henrik.Brandeggen@kristiansand.kommune.no 
4b:  Brit: brit.ribe.fjelde@kristiansand.kommune.no 
        Aasne: aasne.vassnes@kristiansand.kommune.no 
4c:   Kari: kari.mitander@kristiansand.kommune.no 
        Kaja: kaja.heiberg@kristiansand.kommune.no  
 
FORELDREKONTAKTER 

 

4A: Trine Sayfritz: trineblomst@yahoo.no (mor til Nora) og Linn Topstad (mor til Tilde) 
4B: Tone Skåtterød: tone@skatterod.no  (mor til Martin) og Misbah Mirza: mirzamisbah@hotmail.com  
4C: Hege Borgen hegeblandersen@gmail.com  og Solveig Eidhamar seidhamar@hotmail.com 
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