
 

UKE  45 TRINN 4 FLEKKERØY SKOLE Våre barn forandrer verden 

Navn:_________________________ 
 
Gloser Beskjeder BURSDAG 

 
 

Dere som ennå ikke har vært på utviklingssamtale har nå fått tidspunkt med i 
ranselposten. Merk dere tiden  (uke 46 og 47) 
Tur med furu garderoben til mandag. Ta med niste,pølse,ostesmørbrød og godt med drikke. 
Lager pinnebrød deig som de kan steke på bålet. 
 
Fredag er det forestilling igjen med DKS: String Thing (musikalsk læring gjennom lek) 
Det er fortsatt noen som trenger å øve på klokka hjemme ! 

 

 
 

      

LÆRINGSMÅL Lesing og skriving Regning Engelsk  

 
Bilde: www.minskole.no  

Mål: 
Jeg skal kunne fortelle om 
Astrid Lindgren.  
Gi uttrykk for egne tanker og 
opplevelser om 
barnelitteratur. Bruke bibliotek 
og Internett til å finne stoff til 
egen skriving. 

Slik gjør jeg:  
Jeg leser teksten om Astrid 
Lindgren i Zeppelin. Vi 
snakker sammen om teksten. 
Så skal alle lage en 
sakprosatekst om henne, og 
bruke internett til å finne ut 
mer. Vi skal høre litt 
tekstutdrag fra bøkene 
hennes og snakke om det vi 
leser.  
 
 

Mål: 
Jeg kan si hvor mye klokka 
er både i timer og minutter. 
Jeg kan regne med 
klokkeslett. 
Jeg vet ca hvor lenge ett 
minutt varer. 
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 
 
 

Mål: 
Jeg fortelle på engelsk hvem 
som er høyest når vi stiller to 
personer ved siden av 
hverandre. 
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: 
Les “Hundre tusen hjerteslag” side 
64 og 65 i zeppelin lesebok. (Den 
ligger på classroom) Gjør oppgave 1 
og 2 og skriv i dokumenter, oppgave 
1 er en tenkeoppgave.  

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 38. 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 med klokka. Velg visere. 
Gi deg selv litt utfordringer ! 

 
 

I fagene arbeider vi med disse tingene: 

Norsk: Astrid Lindgren 
Regning: Klokka. Regne med tid. 
Engelsk: Vi jobber med sammenlikning 
 

Krle: Kristendommen i Norge 
Samfunnsfag: Fra stein til jern 
Naturfag: vektstang 
K&H: 
 

      

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 

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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