
 

UKE  46 TRINN 4 FLEKKERØY SKOLE Våre barn forandrer verden 

Navn:_________________________ 
Gloser Beskjeder BURSDAG 

 
 

Minner om utviklingssamtaler for noen av dere ! 
 
Vi mangler fortsatt en del svar på elevregistreringsskjemaet dere fikk på mail i 
september….. 
I løpet av de neste to ukene skal vi ha 4 “superdager”!  Alle elevene skal en dag hver innom skolekjøkkenet, sløyden, 
K & H og “diversedag”.  Det er viktig at de da har innesko (og forkle) tilgjengelig. Disse dagene er 12/11, 16/11, 19/11 
og 21/11. 
Vi håper på noen flotte og annerledes dager :)  Det blir derfor ikke tur / uteskole disse to ukene  

 

 
Hipp hurra for Elise og Ellinor ! 

      

LÆRINGSMÅL Lesing og skriving Regning Engelsk  

 
Bilde: www.minskole.no  

Mål: 
Jeg vet at ord med J-lyd kan 
skrives med hj-, gj- og g-.  
Jeg kan skrive de vanligste 
j-ordene riktig. 
 
Slik gjør jeg: 
Jeg følger med i timene. 
Jeg jobber med oppgaver i 
timene og gjør ukas lekse.  
 

Mål: 
Jeg kan si hvor mye klokka 
er både i timer og minutter. 
Jeg kan regne med 
klokkeslett. 
Jeg vet at jorda er delt inn i 
tidssoner. Tidspunktene er 
forskjellig etter hvor vi bor. 
Slik gjør jeg: 
Jeg deltar aktivt i samtaler 
om tid. 
Jeg følger godt med i timene. 
Jeg kan finne ut hvor lang tid 
det er mellom to ulike 
klokkeslett. 
Jeg øver på klokka hjemme. 
Jeg ser på kart over 
tidsforskjeller og finne ut 
hvor mye klokka er i andre 
deler av verden. 
 
 

Mål: 
Kunne noen engelske ord for 
forskjellige yrker. 
Kunne si hvilket yrke man 
ønsker seg når man blir stor. 
 
Slik når jeg målet: 
Jeg legger merke til hva 
glosene betyr.  
Jeg følger godt med i 
undervisningen.  
Jeg oversetter leseleksa.  
Jeg jobber med oppgaver på 
skolen. 
Jeg bidrar muntlig i timene.  
 
 
 
 

 
Mål: 
Jeg kommer stille inn i klasserommet 

på morgenen. 

 
Slik gjør jeg det: 
Jeg hilser på læreren i garderoben og 
tar imot eventuelle beskjeder 
Jeg legger leksene stille og fint i riktig 
kasse. 
Jeg går raskeste vei til pulten min. 
Jeg stopper ikke for å snakke med 
noen. 
Jeg finner boka og frukten og nyter 
stillheten :-) 
 
 
 
 

      

http://www.minskole.no/


 

LEKSER Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

 
Bilde: www.strandbarnehage.no  

Norsk: 
Jeg gjør oppgave 1, 2 og 3 side 80 
på Classroom. Skriv i dokumentet 
som ligger ved, eller i skriveboka di.  
 
Lesing: 
I løpet av uka skal du gå inn på 
salaby og lese og svare i minst 20 
min, du kan dele det opp i flere 
dager hvis du vil. 
http://skole.salaby.no/3-4/norsk/ov-p
a-lesing/ov-pa-dybdelesing 
Linken ligger også i classroom 
under lekser. 

Gloseboka: 
Skriv inn glosene i gloseboka så 
pent du kan. Glosene skal også 
leses høyt minst tre ganger, gjerne 
fler. Legg merke til hva ordene 
betyr. 

Engelsk: 
 
Lytt til brettboka side 40-41. Les siden 
høyt for en voksen og oversett teksten 
muntlig.  
 
Gjør arbeidsarket som ligger vedlagt, 
dette samler vi inn på fredag sammen 
med matteleksene. 
 

Matte :  Oppgaveark. Gjør gjerne det frivillige 
også. 

 
 

I fagene arbeider vi med disse tingene: 

Norsk: J-Lyd 
Regning: Vi regner litt mer med tid. Vi begynner å repetere ganging. 
Engelsk: Lære navn på yrker og hva man vil bli når man blir stor. 
 

Krle: Kristendomshistorie 
Samfunnsfag: 
Naturfag: 
K&H: Sløyd og julepynt til klasserommet 
 

      

KONTAKTINFORMASON Foreldrekontakter Skolen 

Trinnets e-post adresse 
flekkeroyskole2009@gmail.com 
 
Telefon arbeidsrom: 38127225 
 
karine.sandnes@kristiansand.kommune.no 
torun.hauge@kristiansand.kommune.no 
silje.merete.vigemyr.karlsen@kristiansand.kommune.no 
bjarne.ormestad@kristiansand.kommune.no 
jeanette.ravn.pedersen@kristiansand.kommune.no 
 

Karethe Nilsen FAU  
karethe.nilsen@gmail.com 
 
Nina Nordgaard GPS 
ninanordgaard@me.com 
 
Linn Opseth  Vara 
linnlinn84@hotmail.com 
 
Karina Loka  Vara 
lo.karina@hotmail.com 
 
 
 

Flekkerøy skole, Sildenestangen 50, 4625 Flekkerøy 
 
flekkeroy.skole@kristiansand.kommune.no  
 
 

38 20 72 20 
 
www.minskole.no/flekkeroy  
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