
MAN TIRS ONS TORS FRE

Utviklingssamtaler

Det er oppstart av 
utviklingssamtaler for trinnet 

denne uka, vel møtt!

26.-31.oktober

Norsk: søke etter informasjon på internett. Skrive 
ord med kj-lyd. Beskrive, fortelle og argumentere 
muntlig og skriftlig.

Matte: Bruke gode regnestrategier og samarbeide 
godt om problemløsningsoppgaver.
Tverrfaglig prosjekt: samtale om meninger og 
fakta i tekster, samtale om noen sider 
ved tradisjoner og skikker i engelskspråklige 
land,, reflektere over hvem som har makt og hva 
et demokrati er.

Samling

Matematikk
Escape Room Halloween

Norsk
Hvem er jeg?

Nye lesetekster
Øveord

Demokrati og 
medborgerskap

Lese tekster om valget 
med ulike lesestrategier

Republikanere og 
demokrater

Samling

Norsk
Ord med kj-lyd

Engelsk/norsk
Besøk av Anlaug 

Nørstebø,
sagnfortelling

Matematikk

Escape Room 
Halloween

Kulturskolen

Samling

Norsk stasjoner
Språkspiral, kj-lyd 

og språkbok

Matematikk

Escape Room 
Halloween

SFO

Demokrati og 
medborgerskap

Trump og Biden, finne 

ut hvilke saker de står 
for. Søke etter 

informasjon på 
internett.

Samling

Norsk
Lage plakater om 

partiene til valget i 
morgen

Matematikk

Escape Room 
Halloween

Kunst og håndverk

Halloween- paperdoll

Samling

Uteskole/gym

Demokrati og 
medborgerskap

Klassens valg
Stemme på et parti.

SFO

UKE 
4 4



Leselekse Presidentvalg 2020

Ukas øveord: kjære, kjedelig, kjekk, kjole, kilo, 
kjent, kino, kjempe

Leselekse:
1. Les den teksten du vanligvis leser, månetekst 

eller soltekst. (s.78-81). Les teksten høyt med 
innlevelse.

2. Månetekst: Let etter ord som skrives med j-
lyd. Hvilke måter kan j-lyden skrives på?

3. Soltekst: Studer leserinnlegget på side 81 nøye. 
Hva mener Trygve og hva mener Herborg? Fyll inn i 
skjemaet nedenfor

Vi har nå startet på det tverrfaglige prosjektet 
som omhandler presidentvalget i USA.

Her jobber elevene med kompetansemål fra 
norsk, engelsk, samfunnsfag og Krle.

Vi skal lære om demokratene og 
republikanere, og hva deres kampsaker er. 
Elevene skal selv få innhente informasjon om 
Trump og Biden på nett og oppgi kilder.
På fredag skal vi ha klassens valg med fiktive 
partier, elevene stemmer hemmelig i valget 
om ny president i 4 klasse :) Partiet som 
vinner får saken sin gjennom i storefri.

Vennlig hilsen…
Lærerne på 4. trinn

Trygve Herborg


