
 

OVERSIKT OVER OPPGAVER I HVERT ENKELT FAG: 
Matematikk:  
 
Tema: Tallene 11-20. 
 
Oppgaver: Se egen plan for undervisning og 
oppgaver på powerpointdokument. 
 
Oppgave: Jobb på Mattematchen sin 
nettsider. Bruk Læringsbrettet ditt.  
Logg inn på: 
www.10monkeys.com/no 

Her kan du jobbe kl.07.00-14.00 hver dag i 
uka, unntatt i helgene!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norsk:  
Les i boka di, «Operasjon Svartskog» 
Detektivbyrå nr.2.  
Å lese en side bør være nok for en dag. 
Oppgaver: Se egen plan nedenfor. 
 
Imal på Læringsbrett: Tren deg på å skrive bokstavene. 
Repeter disse bokstavene: 
 -f, -u, -å, -n, -t Nettadresse: Imallesing.no 
Velg feideinnlogging (Se brukernavn og passord i dekslet ditt) 
Velg bytt sekvens, velg gul ABC, velg grønn pil, skift til små 
bokstaver, velg øvingsbokstav.   
 

Engelsk: 
Oppgave: 1.Se presentasjonen  
2. Gjør oppgavene  
 
http://utforsk.kunnskap.no/butikk/’ 
www_80/htdocs/bk/friends/lesson.html?id=4.2.1 
 

Krle:  
Oppgave: Se NRK super: Modig , episode 1.  
https://nrksuper.no/serie/modig/MSUS01000216/sesong-
1/episode-1 
Snakk med en forelder hva en barnesoldat er. Tegn en 
tegning om en gang du var modig. 

Kunst og håndverk:  
Oppgave: Gå på  Bjørnis aktiviteter, velg perleoppskrifter. Her 
skal du perle Bjørnis. Om du ikke har perler hjemme kan du 
skrive ut og fargelegge tegninger av Bjørnis. 
 

Uteskole/Naturfag: 
Oppgave: Gå på tur i nærmiljøet ditt. Pakk en sekk med 
mat og drikke. Ser du noen nye vårtegn? Finn 5 nye 
vårtegn og ta bilde av de. Det kan være vårtegn fra vill 
natur og noe som er plantet av mennesker. Lag tankekart 
i Kidspiration og lag setninger til hvert bilde når du 
kommer hjem. God tur!  Ut på tur aldri sur!  

Norsk/Samfunnsfag/Musikk/Kunst-og håndverk: 
Oppgave: I denne uka skal du gjøre deg kjent med 
Brannbamsen Bjørnis. Se egen side for nedenunder for 
beskrivelse av det arbeidet du skal gjøre. 
NB: Se Livesending på onsdag kl.14.00, med Bjørnis og Rikard. 
 
 
HUSK: Du skal sammen med familien gjennomføre 
brannøvelse hjemme!  

Musikk: 
 
Oppgave: Hør på sangen «Hele Norges Bjørnis». Prøv å 
lære deg både tekst og dans. 
 
https://brannbamsen.no/barnas-bjornis/musikk 

Gym: Gå på appen Livegym.no. Velg øvelser for 1.trinn. Du kan velge noen korte eller en lengre økt hver 

dag.  Her kan du velge mellom dans og andre øvelser. Du skal ha fysisk aktivitet og leik hver dag!  

VI HAR VIDEOMØTE HVER DAG: 

 

kl.09.00- 09.45 

I tillegg ringer jeg opp hver elev en 

gang daglig, mellom kl.12.00 og 

13.00. Dere kan ringe meg når som 

helst innenfor tidspunktet 08.00-

16.00. Hvis det er mye støy rundt deg, 

er det greit om du bruker 

hodetelefoner eller øreplugger. 

https://mandrillapp.com/track/click/30211072/www.10monkeys.com?p=eyJzIjoiX2VtUmNRYUVhZ1JTWWE1dXg0WUxHNE52T1RBIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDIxMTA3MixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy4xMG1vbmtleXMuY29tXFxcL25vXCIsXCJpZFwiOlwiNDk2YTA3OTRkNzY2NGVmYzlkYTIzMDQ1NDgwNzllMGNcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCJhZjg0MGRlY2Y2NTEyMTM2MThlNDU1YzY5MDU5MzExYWZmZjBkMTRmXCJdfSJ9
http://utforsk.kunnskap.no/butikk/’www_80/htdocs/bk/friends/lesson.html?id=4.2.1
http://utforsk.kunnskap.no/butikk/’www_80/htdocs/bk/friends/lesson.html?id=4.2.1
https://nrksuper.no/serie/modig/MSUS01000216/sesong-1/episode-1
https://nrksuper.no/serie/modig/MSUS01000216/sesong-1/episode-1


Timene på skolen: 

 

 

 

 

 

 

Matematikk Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 
Uke 16 

     
 
 
 

 

Norsk Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 
Uke 16 

     
 
 
 

 

Engelsk Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 
Uke 16 

     
 
 
 

 

Time Tid 
1.- 2. Kl.08.20- 09.50 

3. Kl.10.00- 10.40 

Lunsj og langfriminutt Kl.10.45- 11.35 

4. og 5. Kl.11.35- 13.05 

6. Kl.13.05- 14.00 

Når det er undervisning hjemme velger dere selv hvordan dere legger opp dagen til deres 

barn med skolearbeid. Jeg har satt opp timene på skolen med tidspunkt, slik at dere har 

mulighet til å bruke den samme malen, eller lage en tilsvarende variant. Barn er glade i 

strukturer og rutiner på dette alderstrinnet, så det er å anbefale at dere følger en viss form 

for lik rutine hver dag. Dette tror jeg vil gagne elevene også på sikt når de kommer tilbake 

til skolen igjen.  Fyll inn antall minutter dere jobber hver dag hjemme med de ulike 

fagene og hva dere gjør. Det vil hjelpe oss å holde en oversikt over arbeidet som blir gjort 

hjemme og forhåpentligvis forplikte elevene til å jobbe, selv om man er hjemme. 

Fagene i undervisning på skolen er representert med ulike antall timer: Norsk-9 timer, 

Matematikk-5 timer, Uteskole-3 timer, Engelsk-2 timer, Kunst og håndverk 2 timer, Gym- 2 

timer, Naturfag- 1 time, Musikk- 1 tim.            Lykke til!! Husk jeg er tilgjengelig om det 

skulle dukke opp noen spørsmål.  Husk videomøte hver dag kl.09.00-09.45!  

 



NORSK: Digitale oppgaver som du skal gjøre i løpet av uken.     

NB: Innlevering på fredag i denne uka. Ta screenshot på ditt Læringsbrett og send på mail til meg.  

Få hjelp av mamma eller pappa til å sende det på mail til meg. Min mailadresse er: camilla.yttereng@hitra.kommune.no  

 

«Operasjon Svartskog- Detektivbyrå 2»: 

Gå inn på appen Kidspiration etter at du har lest dagens leselekse i «Operasjon Svartskog». Lag et tankekart. Skriv «Operasjon Svartskog» i ei boble i midten 

på skjermen din. Hva handlet leseleksa di om i dag? Velg tre ord som beskriver dette og lag ei ny boble for hvert ord i tankekartet. Dette skal du gjøre for 

hver dag i hele uka. Når uka er ferdig skal du ha 15 ord på tankekartet ditt. Screenshot tankekartet. 

Oppgaver: 

Hver dag skal du ta sju bilder av ting du finner i huset som begynner på en bokstav.  

For hver dag skal du lage et tankekart i Kidspiration. Skriv bokstaven i en boble midt på skjermen din. Lag små bobler fra denne og skriv de ordene du har 

funnet. Klarer du å lime inn bilde av de også? Hvis du vil lære mer, kan du gjøre et eget lydopptak og lese inn hvert ord for seg. 

 

 

På mandag tar du 7 bilder av noe som begynner på bokstaven –f.                                      

På tirsdag tar du 7 bilder av noe som begynner på bokstaven –u.  

På onsdag tar du 7 bilder av noe som begynner på bokstaven –å. 

På torsdag tar du 7 bilder av noe som begynner på bokstaven –n. 

På fredag tar du 7 bilder av noe som begynner på bokstaven –t. 

 

mailto:camilla.yttereng@hitra.kommune.no


Oppgave i norsk/samfunnsfag/musikk/kunst og håndverk uke 16.  

Oppgaver: I denne uka skal dere gjøre dere kjent med Bjørnis Brannbamse. På nettsiden til Bjørnis, skal du lese og gjøre aktiviteter,  

sammen med en voksen. Hele familien skal være med på brannøvelse som beskrevet under punktet brannøvelse. Hvis du ser på bildet  

nederst på siden, skal du trykke deg inn på hver sirkel på nettsida og gjøre oppgaver.  

Musikk: Under musikk velger du sangen: «Hele Norges Bjørnis». Denne sangen og dansen skal du trene på.  

Kunst og håndverk: Gå på aktiviteter, velg perleoppskrifter. Her skal du perle Bjørnis. Om du ikke har perler hjemme kan du skrive ut og fargelegge tegninger 

av Bjørnis. 

BRANNØVELSE: Denne oppgaven skal hele familien være med på. Følg instruksene fra Bjørnis. Du må selv prøve å være brannalarm også, ikke bare de 

voksne.  

Bjørnis - barnas brannbamse  

Brannbamsen Bjørnis er brannvesenets verktøy for å trøste barn når ulykken er ute. Han er også frontfigur i brannvernopplærin g 
rettet mot barn. 

Bjørnisprosjektet startet som et lokalt initiativ i brannvesenet, men jobber nå med barn i hele landet som målgruppe, organisert av 
Norsk brannvernforening. Brannvesen over hele landet rundt bruker Bjørnis som verktøy når de møter barn i forbindelse med 
branner og andre ulykker. Bjørnis er i tillegg en ressurs i barnehagenes brannvernopplæring og brannvesenets forebyggende arbeid. 
 
På denne siden har vi samlet noen viktige brannvernråd til dere som er foreldre. Følg gjerne også Bjørnis i sosiale medier fo r å holde 
deg oppdatert om hva som skjer i Bjørnisprosjektet:  
 
Facebook: www.facebook.com/brannbamsen 
Instagram: www.instagram.com/brannbamsen 
YouTube: www.youtube.com/brannbamsenbjørnis 
Snapchat: Brannbamsen 
 

https://brannbamsen.no/ 

HUSK: Livesending med 

Bjørnis og Rikard med 

gjester: onsdag kl.14.00. 

Om dere logger inn på 

mamma eller pappa sin 

facebookside, kan dere 

se den her.  
NB: Bjørnis og Rikard ønsker seg tegninger og bilder 

til Livesending på onsdag. Send inn på forhånd om du 

vil.  

http://www.facebook.com/brannbamsen
http://www.instagram.com/brannbamsen
https://www.youtube.com/brannbamsenbj%C3%B8rnis


 
NB: Kartleggingene i norsk og matematikk fra Udir er utsatt til uke 18! 
 

Evaluer sammen med forelder på fredag. Send meg et bilde eller en tekst for hvordan du/dere har vurdert. 
Matematikk:  
 
Jeg har øvd på å telle, skrive og tegne tallene fra 
11-20. 
 
Jeg har sett egen powerpoint om tallene 11-20. 
 
 
Mattematchen:  
www.10monkeys.com/no 

 

 

Jeg har trent på Mattematchen. 

 

NB: Du kan gjerne bruke spillene der. 

Norsk/ «Operasjon Svartskog»: 
 
Jeg har funnet ting hjemme hos meg som 
begynner på bokstavene –f-u-å-n-t. 
 
Jeg kan bruke tankekart i Kidspiration. 
 
Imal på Læringsbrett:  
 
Jeg har jobbet med ukas fem bokstaver. Jeg kan 
forme bokstavene riktig når jeg skriver de. 
 
 

Norsk/Samfunnsfag/Musikk/Kunst-og håndverk: 
 
Jeg har gjennomført brannøvelse sammen med familien min. 
 
Jeg har gjort meg kjent med Brannbamsen Bjørnis. 
 
Jeg har sett Livesending med Bjørnis og Rikard. 
 

Kunst og håndverk: 
 
Jeg har perlet eller fargelagt tegninger med 
Brannbamsen Bjørnis. 

Uteskole/Naturfag: 
 
Jeg har funnet 5 nye vårtegn og har tatt bilde og 
skrevet setninger om de. 
     

Krle: 
 

Jeg vet hvorfor noen må flykte fra hjemlandet sitt. 

Gym: 
 
Jeg har gjort gymaktiviteter på Livegym hver 
dag i denne uka. 

Musikk: 
 
Jeg har prøvd å lære meg sang og dans til 
sangen «Hele Norges Bjørnis» 
 

Engelsk:  
 
Mål: Jeg forstår tallene 1-10 både muntlig og skriftlig. 
 
 

 

https://mandrillapp.com/track/click/30211072/www.10monkeys.com?p=eyJzIjoiX2VtUmNRYUVhZ1JTWWE1dXg0WUxHNE52T1RBIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDIxMTA3MixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy4xMG1vbmtleXMuY29tXFxcL25vXCIsXCJpZFwiOlwiNDk2YTA3OTRkNzY2NGVmYzlkYTIzMDQ1NDgwNzllMGNcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCJhZjg0MGRlY2Y2NTEyMTM2MThlNDU1YzY5MDU5MzExYWZmZjBkMTRmXCJdfSJ9


 

 
 

 

 
 

 

 

 
Håper dere har hatt en artig og fortreffelig påskeferie, selv om vi er i en litt merkelig tid.  
 
Vi starter opp igjen med videomøte mandag kl.09.00- 09.45. Dette blir fast rutine hver dag framover til vi begynner på 
skolen igjen 27/4. 
 
Elevene kan kontakte meg når som helst i løpet av dagene. Jeg kommer til å ringe hver av elevene mellom kl.12.00 og 
13.00. Om dette ikke passer for, dere, send meg en melding, så ordner vi et nytt tidspunkt. Vi er fra denne uka pålagt å 
ha daglig kontakt med elevgruppa og hver enkelt elev. Jeg gleder meg til det. Det er litt rart å være lærer, uten elevene 
tilstede, så det er veldig fint at vi kan ha daglige treffpunkt. Håper elevene synes det også.  
 
Fortsett å gi meg tilbakemeldinger på arbeidsmengde for elevene. Det er kjempeviktig for meg å få vite. Dette er en ny 
hverdag for elevene, så jeg vil ikke at de skal føle at vi stresser. Det er viktig å gi elevene både tid og rom til å mestre 
sin nye hverdag og arbeidet de skal gjøre. 
Er det noe dere ikke får gjennomført en uke, er det bare å gi beskjed. Er åpen for det.  
 
I denne uka har vi et tverrfaglig opplegg om Brannbamsen Bjørnis. Dette er egentlig et barnehageopplegg, men jeg 
synes det passer til 1.trinns elever også. Noe tilsvarende opplegg har jeg ikke funnet for skoleelever i denne alder.  
Merk dere at på onsdag er det Livesending med Bjørnis og Rikard kl.14.00. Denne dagen får besøk av en politimann 
ved navn Olav fra nattpatruljen. Han skal snakke om hvordan det er å være politimann. I tillegg kommer gjesten Alfred 
som var med i Melodi grand prix junior. Han skal synge og spille. Høydepunktet i sendinga blir når de skal gjøre et 
eksperiment. Det går ut på følgende: Hvordan slukke en brann?  I tillegg skal Bjørnis lære barna en dans. De kaller 
dette for en barnehagestund, men det synes jeg ikke gjør noe. Jeg tror elevene vil ha stort utbytte av å være med på 
dette.  Tegn gjerne tegninger og ta bilder og send inn til Livesendinga, hvis dere vil. Ingen oppgave jeg pålegger 
elevene. Men det kan være artig.  
 
Ha en fantastisk flott uke alle sammen!                                                    Camilla 
 

 

GLADMELDING: 

1.-4.trinn begynner på 

skolen igjen mandag  

27.april!  

   

 

Alt blir bra! 

 

 

 

 


