
UKE 48 4.TRINN FLEKKERØY SKOLE Våre barn forandrer verden

BESKJEDER November / Desember

● Forrige uke hadde vi en god prat med elevene i gutte- og
jentegrupper. Det ble fine prater om hvordan vi prater til hverandre
og om hverandre, hva vi kan gjøre i friminuttene og hva vi ikke kan
gjøre. Alle var enige i at vi trenger en pause fra lekeslossing og
knuffing, så derfor en regel om det nå. Se sosialt mål.

● Vi gleder oss til advent og litt ekstra hygge også på skolen.
Pepperkakehjerter er laget, de skal pyntes og trekkes i kalender.

● Turdag til fredag igjen. Veldig gøy at klassen er så positive til tur i all
slags vær. Stort sett er alle godt kledd og. Bra! Supert med de som
har med en vedkubbe.

LÆRINGSMÅL Norsk Matematikk Engelsk Sosialt mål

Jeg kan variere
stemmebruken min når
jeg dramatiserer.

Jeg kan løse tekststykker
ved hjelp av  addisjon
eller subtraksjon.

Jeg kan lese et engelsk
dikt.
Jeg repeterer ord om
kroppen og verb.

Jeg vet at vi ikke skal knuffe og lekesloss i ganger og
friminutt.

Jeg vet at det er lurt og gøy å være med på felles leker i
friminuttene, selv om fellesleken ikke er den jeg hadde mest

lyst på.

Tema NaSa: Tema Norsk: Tema Matematikk: Tema Engelsk: Tema KRLE:

Livet på jorda. Vann. Å dramatisere Addisjon og subtraksjon The Giant’s Accidents Jesus forteller lignelser.



Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag

NORSK:
Gjennom hele uka skal du
øve på de ulike rollene på
s.53. Her er det fint om en
voksen hjelper til og øver
på framføring sammen med
barna. På fredag fremfører
vi noen av vitsene for
hverandre.

Øv minst 15 minutter i dag.

MATTE: Mattelabb 15min.

NORSK:
Gjennom hele uka skal du
øve på de ulike rollene på
s.53. Her er det fint om en
voksen hjelper til og øver
på framføring sammen
med barna. På fredag
fremfører vi noen av
vitsene for hverandre.

Øv minst 15 minutter i
dag.

NORSK:
Gjennom hele uka skal du øve på de
ulike rollene på s.53. Her er det fint
om en voksen hjelper til og øver på
framføring sammen med barna. På
fredag fremfører vi noen av vitsene
for hverandre.

Øv minst 10 minutter i dag.

ENGELSK:
Lytt og les på diktet s. 50 minst tre
ganger. Les høyt for en voksen. Øv

på glosene.

NORSK: Gjennom hele uka skal du øve på de
ulike rollene på s.53. Her er det fint om en
voksen hjelper til og øver på framføring sammen
med barna. På fredag fremfører vi noen av
vitsene for hverandre.

Øv minst 10 minutter i dag.

MATTE: Mattelabb 15 min.

GLOSER

giant = kjempe accidents = uhell, ulykke head = hode

It can’t get worse = Det kan ikke bli verre
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