
O v e r s i k t  o v e r  o p p g a v e r  i  h v e r t  e n k e l t  f a g . 
Matematikk:  
 
Tema: Måling 
Begrep: størrelser, mangler, vekt, lengde, høyde 
 
Lekser: Matte overalt: Gjør s. 134- 138 
 

 

Norsk:  
 
Tema: Vi leser boka «Operasjon Svartskog» 
Lekser: Les i boka di, «Operasjon Svartskog» 
Detektivbyrå nr.2 hver dag. 
Å lese en side bør være nok for en dag. 
Skriv inn tre ord i et tankekart for hver leksedag 
i Kidspiration. Når uka er ferdig har du 12 ord på 
tankekartet.  
 
 
Lekser: Gjør setningspuslespill som hører til hver side i «Operasjon 
Svartskog». Jeg sender deg setningspuslespillene i din egen chat på 
Teams. 
 
NB: Fasit er nedenfor i dette dokumentet. Denne er kun for 
lærer/foreldre.  
Setningene har fargekoder.  
 

Uteskole/Naturfag/Norsk: 
Oppgave:  
Vi utforsker mere av livet i fjæra. På torsdag 
er det heldags tur til Krabbholmen.  
 
Lekser torsdag: Gjør ferdig 4 tankekart som 
ikke er ferdig om «Livet i fjæra». Vi noterer i 
fjæra og tar bilder. 

 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

*Det er lagt ut informasjon fra rektor Kenneth på skolens hjemmeside. Alle må gjøre seg kjent med  

informasjonen på:  https://www.hitra.no/knarrlagsund-oppvekstsenter/informasjonsside-om-skoleapning/ 

*Elevene skal ha skifteklær på skolen. Man kan i denne perioden ikke låne bort eller låne hverken mat, klær eller skotøy av andre.      

*Om elevene har med egen matboks og drikkeflaske skal disse være med hjem hver dag og vaskes. 

*Busskort skal brukes i denne perioden.                                 *Foreldre har ikke lov til å bli med inn i skolebygget pga. smittevern. 

*Det blir mye vasking og spriting av hender framover. Send med elevene en god håndkrem, så de har noe å smøre hendene med. 

*Alle barn skal ha 1 meter avstand mellom seg når de leker.        *Gym foregår utendørs. Vi kan ikke skifte før eller etter gym.  

*Husk at alle elever må vaske hender før de drar hjemmefra, og når de kommer hjem igjen etter endt skoledag! 

 

 

Denne arbeidsplanen 

inneholder 

informasjon og 

påminnelser vi har nå i 

denne spesielle tiden. 

Hvis dere savner info 

her, sjekk Rektors 

informasjonsside på 

hjemmesida eller ta 

kontakt! 

 

https://www.hitra.no/knarrlagsund-oppvekstsenter/informasjonsside-om-skoleapning/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANDAG 

1.Vi møtes igjen!  

2.Nye regler og rutiner 

3. Frilek      NB: 1 meter 

UTESKOLE halv dag. Ta 
med vann og en 
sportsbar. Gjerne i en 
liten midjeveske. 
Ha på klær etter vær. Ha 
med støvler da vi skal gå 
til en plass ved Anton. 
 
 
*Jeg vi gjennomgå nye 
Koronaprosedyrer for  
KOS, Håndvask og måltid 
*Deling uteområde 
*Garderobeinnganger/ 
Deling av grupper. 
*Buss til/fra 
*Elevenes stemme, som 
betyr at elevene skal få 
være med på bestemme 
innhold i dagene. 
 

 

TIRSDAG 

1.Naturfag forberedelser 
til prosjekt «Livet i fjæra» 
 

2. Matematikk 
 

3.Frilek        NB: 1 meter 
 

4.Matematikk 
 

5.Frilek       NB: 1 meter 
 

6.Norsk 
 
I matematikk og norsk vil 
jeg se og høre litt om 
arbeidet dere har gjort i 
hjemmeskolen. Jeg vil se 
på blyantgrep og forming 
av bokstaver for å se om 
det er noe vi trenger å 
øve mer på. I matematikk 
vli jeg se på addisjon, 
sutraksjon og tallrekker. 
 

 

ONSDAG 

1. Matematikk 

2. Matematikk 

3. Frilek       NB: 1 meter 

 
 
 
 

Vi jobber på 
Mattematchen i første 
time i dag. Husk å lad opp 
Læringsbrettet ditt. Det 
skal være minst 80 % 
oppladet. 
I matematikk og norsk ser 
vi på arbeidet vi fikk gjort 
på mandag og tirsdag. 
Veien videre blir staket ut 
i fohold til at vi snart skal 
ha kartlegginger i begge 
fagene. 
 

 
 
 

 

TORSDAG 

UTESKOLE hele dagen. 
Pakk en god tursekk med 
en ekstra genser, votter, 
vann og mat for en hel 
dag. Du kan ha med pølse 
og brød til grilling.  
Når vi skal være ute en 
hel dag er det viktig å 
tenke at man skal holde 
seg varm og tørr. Ha på 
klær etter vær og støvler 
eller tursko som tåler 
sjøvann. 
Turen går til 
Krabbholmen. 
 
Ta med en plastpose til å 
ha Læringsbrettet ditt i. 
Vi skal ha det med på 
turen i fjæra. 
 
Send med noe å notere 
på til turen. 
 

 

FREDAG 

 
 

FRI for alle. 
 

1.mai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Oppgave: Denne uka skal vi utforske mer av livet i fjæra.  
 
Du skal finne 3 nye arter av dyr og planter og ta bilde av disse. Du skal beskrive alle artene du tar bilde av 
med dine egne ord. Vet du hva de heter, skriv gjerne navnet på også. Om dere ikke vet hva det heter, kan vi 
finne det ut sammen.  
 
Husk å ta med deg noe å notere på, da blir det lettere å skrive om dette når du kommer hjem.  
 
Kidspiration: Lag et tankekart for hver art med bilde og navn på art i midten. I hver boble ut fra hovedbobla 
skal du skrive nye bobler med et ord i hver boble som beskriver arten.  
 
 
NB: Det er fjære følgende tidspunkt denne uka:  
Torsdag kl.11.30 

 

 

 



 

Oppgave: Du skal pusle setninger som jeg sender i din chat.Fasiten står i firkantene nedenfor. Den er bare for lærerne/foreldrene! La elevene 

prøve så mye som mulig selv. Hvis de må ha hjelp er det greit etter at de har prøvd en stund. En forutsetning før de gjør oppgaven er at de har 

lest sidene i «Operasjon Svartskog». Husk: Alle setninger begynner med stor bokstav og slutter med punktum. Noen ganger får vi komma i 

setningen f.eks: Det er sol, sa Ole.  

 

 

  

 

 
 
 

Løsning til «Operasjon Svartskog» uke 18  

s.46 
 
 

Hva mener du spurte Tiril? 
Nå kan de jo fly rundt her. 
Mannen hennes drakk av koppen sin. 
 

s.47 
(Denne siden gjør vi på skolen tirsdag) 

 

Anna og Johan snudde seg. 
Det var hyggelig å møte dere, sa hun. 
Det er meldt dårlig vær. 
 

                                   s.48 
 
 
 

Tiril så seg rundt. 
Du sa dere skulle gå tilbake, sa Tiril. 
Men kom dere ikke derfra? 

s.50 
(Denne siden gjør vi på skolen onsdag) 

Skal vi gå hjem? spurte Tiril. 
Vi kan undersøke de døde trærne først, sa Oliver. 
Når vi først er her. 
 

s.51 De avslitte røttene stakk opp i været. 
Barken på treet var helt grå. 
Han balanserte bortover stammen. 
 



 

Evaluer sammen med forelder på torsdag. Send meg et bilde eller en tekst for hvordan du/dere har vurdert. 
Matematikk:  
Jeg har øvd på å fortelle om begrepene: 
 
Måling, størrelser, mangler, vekt, lengde, høyde 
(Dere trenger ikke utdype dette læringsmålet 
mye, vi skal jobbe med det neste uke også. Kort 
forklaring er greit.) 
 

Norsk/ «Operasjon Svartskog»: 
Jeg har lest en side i «Operasjon Svartskog til 
hver leksedag. 
 
Jeg har gjort setningspuslespillene til hver side i 
«Operasjon Svartskog». 
 
Send inn via din chat: 1 tankekart for Operasjon 
Svartskog og 4 setningspuslespill  innen mandag 
i uke 19. 
 
 
 
 

Uteskole/Naturfag/norsk/digital: 
Jeg har utforsket fjæra og funnet fem arter som jeg har 
beskrevet med egne ord. 
 
Jeg har laget et tankekart for hver art i Kidspiration. 
 
Send inn via chat på mandag i uke 19: 3 tankekart fra uteskole 
med «Livet i fjæra». 
 
 
 

Kunst og håndverk: 
 
Jeg har laget et bilde med ting jeg har funnet i 
fjæra og tatt bilde av det. 

Camilla mobil: 47701806,  mail: camilla.yttereng@hitra.kommune.no 

 


