
 

 

 

 

Vi har fokus på: 

Skriving: Fortelling: innledning, hoveddel og avslutning, substantiv og 
gradbøyning av adjektiv. 

Lesing: Leseforståelse 

Regning: Bruke strategier for å addere og subtrahere i hodet. 
Lese av negative tall på ei tallinje og løse praktiske oppgaver 
med negative tall 

Digitalt: Digitale skriveoppgaver 

Engelsk: Preposisjoner og spørreord 

Muntlig: Innlevelse når jeg leser 

 Sosialt: å si minst tre eller flere fine komplementer til hverandre, 
daglig 

 

LEKSEPLAN uke 48 
LESING SKRVING REGNING DIGITALT ENGELSK PRAKSIS MUNTLIG 

Lese 15 minutter 
hver dag i boka di, 
eller se lesekort 

Leksefri Jobb 15 minutter i 
Multi smart øving, 
hver dag 

 Les godt i boka di. Øv 
godt på glosene som 
hører til 

Finn deg kostyme Øv godt på 
sangene 

LEKSEPLAN uke 49 

LESING SKRVING REGNING DIGITALT ENGELSK PRAKSIS MUNTLIG 
Lese 15 minutter 
hver dag i boka di, 
eller se lesekort 

Leksefri Jobb 15 minutter i 
Multi smart øving, 
hver dag 

 
 

Les godt i boka di. Øv 
godt på glosene som 
hører til 
 

Hjelp noen andre 
som trenger litt 
ekstra hjelp.  

Øv godt på 
sangene til 
tirsdag 

 

UKAS GLOSER 

Uke 48 Uke 49 

Engelsk Norsk Engelsk Norsk 

tricket billett Shop butikk 

Turn right Ta til høyre map kart 

Turn left Ta til vestre busy Travelt, opptatt 

bridge bro The meal måltid 

Town  by pond dam 

I`m going to…..                           How do I get to………? 
 

 

 

HUSK 
NB!!! Innesko 

NB! Svømming den 29.nov 
 



 

UKEPLAN FOR UKE 48 
Økt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.ØKT Adventstund 
Matematikk: Tall og regning 

 

Svømming. 
 Husk svømmetøy

 

Engelsk 
Får utlevert ny bok  

Norsk: Skrive fortelling med 
innledning, hoveddel og 
avslutning 
 
 
Øving  

Norsk: Skrive fortelling med 
innledning, hoveddel og 
avslutning 

 
 

Øving 

2.ØKT  Norsk:  
Skrive fortelling med 
innledning, hoveddel og 
avslutning 
 

 

Naturfag: Kroppen min 
 
 

Norsk: 
Skrive fortelling med 
innledning, hoveddel og 
avslutning 
 

Matematikk: Tall og regning 
 

 

Matematikk: Tall og regning 
 

UKEPLAN FOR UKE 49 

Økt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
1.ØKT  Norsk:  

Skrive fortelling med 
innledning, hoveddel og 
avslutning 
 

 

KRLE: Buddhismen  
 

 
 

Engelsk:  
Får utlevert ny bok 
 
 

Norsk: Vi skriver fortelling 
 

 

Biblioteket. Husk låne kort og 
bøker som skal leveres 
 

 

2.ØKT Øving 
 

 

Generalprøve  
 

 
 

Norsk:  Vi skriver fortelling 
 

 

Matematikk: Tall og regning 
 

Matematikk: Tall og regning 
 

 



 
INFORMASJON TIL HJEMMET 

HUSK JULEFORESTILLING TIRSDAG DEN 06. desember, kl 18.00 I KJELLERSTUA. Invitasjon kommer i løpet av uka. 

Vi åpner for at også besteforeldre kan komme å se. Alle tar med seg litt å spise og drikke til sin familie, som vi setter ut på et fellesbord. 

Forestillingen vår vil vi gjennomføre i kjellerstua, på ungdomskolen. Etterpå går vi opp i Allrommet ( i 2. etasjen) for å kose oss. Vi regner med å 

avslutte rundt kl 19.30. Fint om noen av dere foreldre kan hjelpe oss litt i forkant – i allrommet, med å sette ut stoler og bord, og at noen har 

mulighet til å hjelpe oss med opprydding i etterkant.  

Denne perioden har vi gjort om ukeplanen opp til flere ganger. Beklager dette. Tiden har bare løpt i fra oss. Vi har deltatt i både blimed dansen, 

høstløpet, konstruert vår egen pepperkakeby, bakt pepperkaker og pyntet. Byen vår står nå på utstilling på Meieriet.  Verdt et lite besøk        

Vi vil igjen begynne med adventsstund for 1.- 4. klasse. Vi har hver vår uke. Først ute er 2. klasse og vi vil gjennomføre vår adventsstund som 

generalprøven før den store kvelden.  

Vi har nå delt ut roller. Vi trenger derfor litt hjelp til å finne kostymer.  Her skal du tenke enkelt, ta noe du har hjemme.   

Det blir svømming for 4A, tirsdag den 29.november, husk å ta med svømmetøy. Vær presis.  

Norsk: Vi vil fortsette å arbeide med å skrive fortelling, med å vektlegge innlending og hoveddel og avslutning. 

Matematikk: Vi fortsetter med tema regning med tall over 100. Vi arbeider med begrepene overslag, omtrent og negative tall.  

Engelsk: Vi har begynt å lese i småbøkene. Leksa går i fra onsdag til onsdag. Øv godt på glosene. Vi vil fortsette å lage i power point om noe i fra 

England.  

Naturfag: Siste del: kroppens fordøyelsessystem.  

Jeg vil være borte fra skolen førstkommende mandag, tirsdag og onsdag. Ann Kristin Stensen vil være vikar. 

 

Ha en fin uke 

Mvh Anne og Malene  

 

 

 

 


