
 

 

 

FAG TEMA LÆRINGSMÅL 

Norsk Ordklasser  Jeg kan gruppere ord i ordklassene substantiv, adjektiv og verb 

Matematikk Multiplikasjon Jeg kan 1-5-gangen utenat, framlengs og baklengs 

Engelsk Visit me! Jeg kan lese «Sams’s cats» og «Where do you live?» med god uttale 

og oversette. 

Sosialt Tålmodighet: Det trenger vi når vi må vente på noe😊 

POST INFORMASJON 

Kontaktlærer: 

Rita Stensen Bethuelsen  

rita.stensen.bethuelsen@stava

ngerskolen.no 

 

Gausel skole: 51 81 43 20 

4. trinn: 51 81 43 34 

Kontaktlærertid: 
fredager 08.15-09.15  

 

Faglærere: 

Arvid (engelsk)  

Edel (K og H) 

Brynjar (Musikk) 

Karin (Gym) 

 

www.minskole.no/gausel 

 
 
Gym: vanlig gym. Husk gymklær. 
 
Svømming: 4. trinn får svømming uke fire. Ingen svømming denne uka. 
 
Refleksvestkonkurranse: Godt jobba! De fleste har på vest/sele hver dag! 
Målet er at flest mulig elever skal bruke refleksvest på vei til skolen. Vi teller 

antallet elever med refleksvest i klassen to utvalgte (hemmelige) dager i løpet av 

perioden. Den klassen med flest elever med refleksvest/sele vinner. Husk at du 

teller med i klassen selv om du blir kjørt til skolen       

Mer info på https://www.minskole.no/gausel/artikkel/363442 

 

 
 
Pennal, ekstratøy og ladet Chromebook: Pass på at dette er på plass. Merk 
alle klær.  
 

Følg godt med på hjemmesiden. Husk å abonnere på denne        

 

Ha en fin uke!  
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LEKSER Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

NORSK Lese Les s. 86 i Zeppelin 

lesebok. 

Les s. 87 i Zeppelin 

lesebok.  

Les s. 88 i Zeppelin 

lesebok. 

Les s. 89 og 90 i 

Zeppelin lesebok. 

Småbøker: Les småbøkene flere ganger til du har god flyt. Vi bytter tirsdager/ torsdager. 

Skrive Classroom: Lag nøkkelord til de to første sidene (minst 8, gjerne flere). Øv på å gjenfortelle 

historien ut fra nøkkelordene. Vi gjenforteller til læringsvenn på fredag.  

Ekstra: Klarer du å gjenfortelle hele historien?  

Diktat: gjette, gjennom, gjest, gjøre, gjerde, gjemsel. 

(Klarer du å lage en lang setning med alle ordene i?)  

MATEMATIKK 

 

Campus: Multiplikasjon, tekstoppgaver: Oppg. 1, 2, 3 

Ekstra: oppg. 16, 17, 18 

ENGELSK Les og oversett «Sam’s cats» på s. 46 og «Where do you live?» på s. 47 

Gloser: I said so (sa). I can do it (kan). We are children (barn). What is your name? (hva). I 

was home (var).  

Ekstra: Les og oversett «Cats» s. 46 

HUSK 

 

• Husk gymtøy på onsdag  

• Husk å fylle på med skiftetøy. Merk alt.  

• Husk oppladet Chromebook.  

• Husk å sjekke at blyanter er spisset og klare til bruk hver dag 

4 rød 
 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.15-
09.15 

Norsk Matematikk Matematikk   FAL K&H  

09.15-
09.35 

Friminutt 

09.35-
10.35 

Matematikk Samfunnsfag Engelsk/ Digital 
kompetanse 

Uteskole Norsk 

10.35-
10.55 

Spising 

10.55-
11.25 

Friminutt 

11.25-
12.25 

KRLE 
 

Norsk Gym 
 

K&H/ Norsk Engelsk 

12.25-
12.45 

Friminutt 

12.45-
13.45 

Naturfag Musikk/Norsk Norsk Norsk KRLE 
Mitt valg 
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