
November

Uke 45 og 46

Informasjon: Bursdagsbarn:

Hei!

Ungdommene fra Bergeland inviterer til juleverksted i storefri tirsdag uke 45 for 4A og

onsdag uke 46 for 4B. Det er frivillig å delta, men har man meldt seg på må man bli med. De

ønsker at elevene tar med et tomt syltetøyglass (el.l) og en tom fyrstikkeske.

Vi ønsker at dere hjemme ser over leksene og skriver under før de leveres på skolen.

Vi minner igjen om at elevene må ha oppladet chromebook hver dag!! Vi bruker den som verktøy

på skolen. Det er også noen som fortsatt mangler hodetelefoner.

Skiftetøy: Vi har begynt med dusjing og elevene må derfor ha med skiftetøy når de har gym.

På skolen har vi et nytt oppdrag hver uke. Dette har vi fokus på både i timene og i friminuttene,

og vi ønsker at det er fokus på det hjemme også. Det er derfor fint at dere snakker om

oppdraget og gjøre barna bevisste på at det er noe vi jobber med hele tiden. Oppdraget står

nederst med leksene og er disse to ukene: tenk over om det du skal si kan såre noen - la

være å si det da og gi kompliment som kan glede.

Norli lesekonkurranse.

4A: https://norlijunior.no/ Skriv inn klassekoden: DSCV

4B: https://norlijunior.no/ Skriv inn klassekoden: U857

November:

5.Olav

14.Sondre

21.Jonas K.A

23.Hermine

26.Kamilla

27.Lars

https://norlijunior.no/
https://norlijunior.no/


Hjemmelekser uke 45

Fag Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag Tema/Læringsmål

Norsk

Lesing

Lesebok s. 47 og 48 i Tuba Luba

Les minst 3 ganger,  og minst en gang høyt for en

voksen.

Lesebok s.49 og 50  i Tuba Luba

Les minst 3 ganger,  og minst en gang høyt for en

voksen.

Leseforståelse

Norsk

Skriving

Skriv diktatordene så fint du kan inn i øveordboka.

Tren godt på å skrive dem rett. Leveres torsdag.

Svar på spørsmålene på side 47 og 49

Svar på oppgaven på side 50

Leveres torsdag.

Jeg klarer mer: Øv på kj -lyden på Aski Raski

Skriv: https://app.askiraski.no/ovelser/skriv/nivaa-4/kj---lyd

Finn: https://app.askiraski.no/ovelser/finn/nivaa-4/kj---lyd

Diktat med øveorda Stavskrift

Rettskriving

Kj - lyden

Matte Gjør: Ark i matteperm. Leveres på torsdag

Øv litt hver dag på 6 gangen: https://www.matematikk.org/trinn1-4/gangetesteren/

eller: https://www.gangetabellen.net/

Multiplikasjon

6 - 9 gangen

Engelsk Les: English Textbook s. 67, les om Charlie Owen

Les minst 3 ganger, minst en gang høyt for en voksen, oversett teksten.

Gjør: Ark i engelskpermen. Leveres innen fredag.

I can read more (frivillig): s. Logg inn på Skolen Cappelen Damm -

engelsk, finn ei bok å lese.

Diktat med glosene

Øv på glosene minst 3

ganger i gloseboka.

Husk overskrift: week

45

Reading

Grammar - pronouns

Friends, families and

feelings

Andre fag Fra stein til jern

Kristendom

Sosialt mål /

oppdrag

Tenk over om det du skal si kan såre noen - la være å si det da.

Øveord uke 45: kjøpe, kjole, kjelke, kjeledress, kjenne, kjefte Gloser uke 45: To spend his summer holiday in England - å

tilbringe sommerferien i England.

https://app.askiraski.no/ovelser/skriv/nivaa-4/kj---lyd
https://app.askiraski.no/ovelser/finn/nivaa-4/kj---lyd
https://www.matematikk.org/trinn1-4/gangetesteren/
https://www.gangetabellen.net/


Hjemmelekser uke 46

Fag Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag Tema/Læringsmål

Norsk

Lesing

Lesebok:s. 51 og 52

Les minst 3 ganger,  og minst en gang høyt for en voksen.

Lesebok: s. 53 og 54

Les minst 3 ganger,  og minst en gang høyt for

en voksen.

Leseforståelse

Norsk

Skriving

Skriv diktatordene så fint du kan inn i øveordboka. Tren godt på å skrive dem rett.

Leveres torsdag.

Svar på spørsmålene på side 51 og 54

Leveres torsdag.

Jeg klarer mer: Øv på kj -lyden på Aski Raski

Skriv: https://app.askiraski.no/ovelser/skriv/nivaa-4/kj---lyd

Finn: https://app.askiraski.no/ovelser/finn/nivaa-4/kj---ly

Diktat med øveorda Stavskrift

Rettskriving

Kj - lyden

Matte Gjør: Ark i matteperm. Leveres på torsdag

Øv litt hver dag på 7 gangen: https://www.matematikk.org/trinn1-4/gangetesteren/

eller: https://www.gangetabellen.net/

Multiplikasjon

6 - 9 gangen

Engelsk Les: English Textbook s. 68, les om Noah Morgan

Les minst 3 ganger, minst en gang høyt for en voksen, oversett teksten.

Gjør: Ark i engelskpermen. Leveres innen fredag.

I can read more: Logg inn på Skolen Cappelen Damm - engelsk, finn ei bok å lese.

Diktat med glosene

Øv på glosene minst

3 ganger i gloseboka.

Husk overskrift:

week 46

Reading

Grammar - pronouns

Friends, families, and

feelings

Andre fag Fra stein til jern

Kristendom

Sosialt

mål/oppdrag

Gi kompliment som kan glede

Øveord uke 46: kylling, kyst, kysse, kyr, kyse Gloser uke 46: It is not far from where I live - det er ikke

langt fra der jeg bor.

https://app.askiraski.no/ovelser/skriv/nivaa-4/kj---lyd
https://app.askiraski.no/ovelser/finn/nivaa-4/kj---lyd
https://www.matematikk.org/trinn1-4/gangetesteren/
https://www.gangetabellen.net/


Timeplan 4A

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Morgenvakt

08.15-08.30

1.

08.30-09.15

Norsk Gym Svømming/

Norsk/Matte

Engelsk Norsk

2.

09.15-09.45

Norsk Gym Svømming/

Norsk/Matte

KRLE Matte

Lillefri

09.45-09.55

3.

10.00-10.50

Engelsk Matte Svømming/

Norsk/Matte

KRLE Matte

Spising

10.45-11.10

Storefri

11.10-11.40

4.

11.40-12.25

Matte Matte/Norsk Samf/Nat K&H Sosial kompetanse

5.

12.25-13.10

Musikk Norsk Samf/Nat K&H Norsk/Matte/Samf



Timeplan 4B

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Morgenvakt

08.15-08.30

1.

08.30-09.15

Gym Norsk Svømming/

Norsk/Matte

Norsk Engelsk

2.

09.15-09.45

Gym Norsk Svømming/

Norsk/Matte

Matte KRLE

Lillefri

09.45-09.55

3.

10.00-10.50

Norsk Engelsk Svømming/

Norsk/Matte

Matte KRLE

Spising

10.45-11.10

Storefri

11.10-11.40

4.

11.40-12.25

Matte Matte Samf/Nat K&H Sosial kompetanse

5.

12.25-13.10

Norsk Musikk Samf/Nat K&H Norsk/Matte/Samf


