
 
 
 
 

UKAS MÅL:                         Uke 45 
 
NORSK:       Jeg kan ukas ord og kan forskjellen mellom lokalnyheter, innenriksnyheter og 
utenriksnyheter 
 
ENGELSK:   Jeg bruker ordene jeg kan til å forstå sammenhengen. 
  
MATTE:        Jeg kan lese av tiden på både analog og digital klokke. 
 
ANNET:        Jeg inviterer andre med i leken! 

  

TIRSDAG 6.11 ONSDAG 7.11 TORSDAG 8.11 FREDAG 9.11 MANDAG 12.11 

Lyttekrok 
3-deling 

● MoH 
● KuHå 
● Data 

Lyttekrok 
3-deling 

● Matematikk 
● Musikk 
● DMV 

Lyttekrok 
Gym 
Norsk 

Ukas gladnyhet 
Norsk 
Matte 

Lyttekrok 
Engelsk 
Norsk 

Lillefri 0945-1000 Lillefri 0945-1000 Lillefri 0945-1000 Lillefri 0945-1000 Lillefri 0945-1000 

3-deling fortsetter 3-deling fortsetter Norsk 
Gym 

Matte 
Norsk 

Norsk 
Engelsk 

MAT / STOREFRI 
11-1145 

MAT / STOREFRI 
11-1145 

MAT / STOREFRI 
11-1145 

MAT / STOREFRI 
11-1145 

MAT / STOREFRI 
11-1145 

Krle 
Matematikk 

Klassens time 3-deling 
● Bibliotek 
● Engelsk 
● Lesehefter 

Tema: Været Matematikk 
Norsk 

Lillefri 1245-1300 Lillefri 1245-1300 Lillefri 1245-1300 Lillefri 1245-1300 Lillefri 1245-1300 

Matematikk 
Krle 

HJEM  12.45 3-deling fortsetter  Tema: Været Norsk 
Matematikk 

HJEM  14.00  HJEM  14.00 HJEM  14.00 HJEM  14.00 

LEKSER:  
TIL ONSDAG: TIL TORSDAG: TIL FREDAG: TIL TIRSDAG 13.11 
Lesehefte: Jeg  leser i 15 
min. Velg 1-3 sider(må 
tilpasses) og les tre ganger 
høyt for en voksen. 
 
Matematikk: gjør s. 85 
 
 
 
Været: Skriv det faktiske 
været for tirsdag i 
avisheftet ditt.  
 
Engelsk: Skriv ukas 
gloser. 

Lesehefte: Jeg  leser i 15 min. 
Velg 1-3 sider(må tilpasses) og les 
tre ganger høyt for en voksen. 
 
Engelsk: Read page 40 and 41 
from Stairs textbook. 
 
Les tre ganger eller i 15 minutter. 
Les minst en av gangene for en 
voksen og oversett sammen. Lytt til 
teksten en gang på nettsiden. 
 
Gym: Pakk gymbagen. 
 
Engelsk: Skriv ukas gloser. 
Været: Skriv det faktiske været 
for onsdag i avisheftet ditt.  

 
Matematikk: Jobb 10-15 min på 
Smart Øving 
 
 
Engelsk: Skriv ukas gloser. 
 
Været: Skriv det faktiske været 
for torsdag i avisheftet ditt + fyll 
ut ruta nederst til venstre på s. 
19. 

Leselekse, Relemo:  
Logg inn med Feide. 
Les neste tekst på ditt 
nivå. Les ett minutt høyt 
seks ganger 
 
 
MoH blåskjell: ta med 
forkle til kjøkkenet 
 
Finskrift: Skriv ukas 
øveord pent i R-boka. 
 
Engelsk: Skriv ukas 
gloser. 

 



  
 

Hei  
 
 
I forrige uke kom vi godt i gang med foreldresamtaler og fortsetter også denne uka. Vi har satt 
pris på gode samtaler til nå og ser frem til å møte dere også denne uka. De fleste av samtalene 
er i klasserommene etter skoletid i rommene B4 og B5 i hovedbygget. Vi sees! 
 
Forrige uke hadde vi avisuke på 4. trinn. På grunn av litt trøbbel med leveringen de første 
dagene gjør vi oss ferdig med prosjektet denne uka. Blant annet samkjører vi litt med tema og 
har i ukelekse å følge med på været. På mandag tar vi for oss langtidsvarselet, mens resten av 
uka ser hvordan det faktisk kommer til å bli og sammenligner dette med værmeldinga vi har 
skrevet ned. Resultatene skrives ned i avisheftet som en del av ukeleksa 
Utenom foreldresamtaler og litt avis følger vi timeplanen godt denne uka og fagene går som 
normalt 
 
I matematikken fortsetter vi å jobbe med klokka. Her må det øves både hjemme og på skolen.  
 
  
 
Øveord engelsk: 

Engelsk Norsk 

named after oppkalt etter 
forwards forover 
backwards bakover 
god gud 
goddess gudinne 
 
 
 

 

Øveord norsk:  

Lokalt Innenriks Utenriks Værmelding Sammenligne  
 
 
 
 
  
  
 


