
  

   

LEKSEPLAN 
UKE 47   

   

Fag   Mål   Lekse   

KRLE   Jeg kan si minst tre viktige ting om hver 
verdensreligion 

 https://skolenmin.cdu.no/_/4-trinn/krle/hva-tror-du-pa-601162764591987305ffcbc3-5ebd442c0d01500017631d3a-
5ebd442c0d01500017631d3f?showIntro=true  velg deg en religion. Se film, les og gjør quizen som tilhører 
religionen du har valgt 

Matematikk   Jeg kan vise negative tall på termometer og 
tallinje.  

Gjør oppgavene i heftet du har fått utdelt  

Naturfag   Jeg kan fortelle om cellenes oppbygning     
Samfunnsfag   Jeg kan fortelle om barnas rettigheter Gjør arket du har fått utdelt 

Norsk   Jeg kan dramatisere et eventyr Øv på rollen din. Dette skal du lære utenat 

Engelsk   Jeg kan finne substantiv i en tekst   Les side 34-35 i quest og skriv ned allle substantivene du finner 

Sosialt mål  Jeg kan passe på meg selv, og si ifra til en 
voksen hvis jeg trenger hjelp 

. Øv på sangene til fellessamling: Rusta’ for livet: 
https://www.youtube.com/watch?v=RRpsh0s4BV8&ab_channel=TommyKlemp-Topic        Vi sangen: 
https://www.youtube.com/watch?v=zYVvHzzHzAc&ab_channel=AnitaGaltungNilsen 

   

Gloser   Ukens begreper   

Engelsk   Norsk   Ord   Forklaring   

Owl Ugle 
  

Exciting Spennende      

Beautiful Vakker     
Necessary Nødvendig       

Hedgehog Pinnsvin       

 
 
 
   

https://skolenmin.cdu.no/_/4-trinn/krle/hva-tror-du-pa-601162764591987305ffcbc3-5ebd442c0d01500017631d3a-5ebd442c0d01500017631d3f?showIntro=true
https://skolenmin.cdu.no/_/4-trinn/krle/hva-tror-du-pa-601162764591987305ffcbc3-5ebd442c0d01500017631d3a-5ebd442c0d01500017631d3f?showIntro=true
https://www.youtube.com/watch?v=RRpsh0s4BV8&ab_channel=TommyKlemp-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=zYVvHzzHzAc&ab_channel=AnitaGaltungNilsen


   

INFORMASJON   

   

   

Overordnet tema uke 41-47: “Folkehelse og livsmestring”   
   

 ALLE ELEVER MÅ HA MED INNESKO!! 

   
NORLI LESEKONKURRANSE   

Det er kun 4 uker igjen av Norlis lesekonkurranse! Husk å motivere barna deres til å lese masse. Vi ser en stor endring i både lese og lærelyst på 

skolen 😊  

  

INNEGYM   
Ved innegym trenger elevene gymtøy som skiftes etter gymtimen, og sko som de kan bruke i gymsalen. Etter gymtimene skal alle dusje, 
dermed trenger de også håndklær og såpe til gymtimene. Det er innegym denne uken!   
   
LEKSEHJELP   
Hver mandag bruker vi en halvtime til gjennomgang av lekseplan samt. leksehjelp   
   
  
KRAFTTAK MOT STYGG SPRÅKBRUK   
Vi ønsker å ta et krafttak mot stygg språkbruk på 4. trinn. Vi kommer til å ha ekstra fokus på dette i en periode nå og ha nulltoleranse for banning 
og skjellsord. Det er viktig å legge til at majoriteten av elevene på 4. trinn snakker pent til hverandre og ansatte. Dersom vi hører eksempler på 
stygg språkbruk, så vil læreren som hører det ta kontakt med hjemmet samme dag. Dersom det er praktisk mulig vil eleven måtte ringe selv og 
fortelle hva hen har sagt. Ellers vil lærer ringe etter undervisning, ev. sende melding. Dette klarer vi ikke å få bukt med alene, så det er kjempefint 
om dere også har ekstra fokus på dette hjemme.  
   

Husk å sende fulladet pc, lader og lesebok med elevene hver morgen          

   
MAT OG HELSE  
Vi begynner med julebaksten og vi baker - kokosmakroner. 
 Flere elever har spurt om de kan ta med eget forkle og det er selvsagt helt i orden, men skolen har forkler også til utlån. Langt hår må samles i 



strikk når vi lager mat på skolekjøkkenet, husk hårstrikk! Jeg gleder meg til å ha mat og helse på 4. trinn, og håper at elevene vil trives med faget. 
Dersom dere har spørsmål, bare ta kontakt.  
  

  
 



 


