
Oversikt over tema, arbeidsoppgaver og læringsmål. 
Matematikk:  
 
Tema: Pluss og minus.  
Begrep: Lage ti(Tiervenner), Hva er forskjellen?  
  
Arbeid i bøkene: 
 
 
Oppgave å gjøre: Tell mynter som du har hjemme. 
Klarer du å telle penger med ulik verdi og finne ut 
hvor mye du har til sammen? Prøv med forskjellig 
antall mynter og med ulike verdier.  
 
Læringsmål:  
Jeg kan telle mynter med ulik verdi og finne ut hvor 
mye jeg har tilsammen. 

Norsk:  
Tema: Vi leser boka «Operasjon Svartskog» 
Oppgaver å gjøre: Les i boka di, «Operasjon Svartskog» 
Detektivbyrå nr.2 hver dag.  
 
I denne uka skal vi lese fra s. 61- 71. Vi varierer med høytlesing av 
lærer og egenlesing for elevene. De sidene elevene skal jobbe med 
hjemme går vi ekstra godt gjennom på skolen. 
 
 
Send inn via din chat: Svar på tre spørsmål fra skjema nedenfor. Lag 
tankekart i Kidspiration og send inn via din chat. 
 
Læringsmål: Jeg kan forstå det jeg leser. (Dette er et mål som skal 
stå helt fram til sommeren. Ikke fortvil om barna ikke skjønner alle 
spørsmål, dette trenger vi å trene på. Elever på høyere klassetrinn 
trener også på å forstå og finne ut av innholdet av ulike tekster.) 
 

Uteskole/Naturfag/Norsk/Digital: 
 
Tema: «Livet i lufta og i skogen.» Prosjekt. 
 
Digital: Lag to tankekart, en for hver fugl du 
velger. 
 
Læringsmål: 
Jeg har lært navnet på fire fugler som er i 
nærområdet til skolen. 
 
Jeg har lært 4 fakta om to fugler. Fire fakta 
for hver fugl.  

 

Ha ei fantastisk 
langhelg når  
den tid kommer!  

Engelsk:      Krle: 
 
 
 
 
 
 

 



 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Norsk Op.Svartskog Matematikk UDIR 
Kartlegging 

UTESKOLE 3 timer 
Tema: «Livet i lufta» 

Husk vann og en 
sportsbar. 

 
Fri 

 
Kristi Himmelfartsdag 

 
Fri 

 
 

2 Prosjekt 

3 UTEAKTIVITET UTEAKTIVITET 

4 Matematikk Prosjekt  

5 Matematikk Norsk  Op.Svartskog  

6 Engelsk Krle  

      

 Beskjeder til foreldre: 
*Det blir uteaktivitet hver dag i 3.time. Elevene er ofte sulten i denne timen. Send gjerne med noe frukt elevene kan ha som mellommåltid. 
*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.  
*I neste uke er det meldt kaldere og mere rufsete vær. Husk varme, gode klær. Votter eller hansker og lue må alle ha med seg.  
Gjerne en buff også.      
*Om elevene har med egen matboks og drikkeflaske skal disse være med hjem hver dag og vaskes. 
*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.       
*Husk at alle elever må vaske hender før de drar hjemmefra, og når de kommer hjem igjen etter endt skoledag! 
*Vi jobber videre med prosjektet fugler- «Livet i lufta».  
*Hver dag i tredje time skal vi ha uteaktivitet. Da går vi enten en tur på ca. 45 min, læringsaktivitet ute eller frileik. 
*På tirsdag i denne uka skal vi ha kartlegging i matematikk fra UDIR. Denne kartleggingen tar to timer, så det anbefales at elevene spiser en god 
frokost hjemme denne morgenen.  
*Noen elever kan bli sultne før lunsj. Send gjerne med litt frukt som et lite mellommåltid, da vi ikke kan ha dette på skolen «i disse tider 

 

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/


 

 

 

 

 

Sider å lese i «Operasjon Svartskog» : Svar på disse spørsmålene: Skriv 
svar i Kidspiration. 

Kidspiration 

 

s.61 
 
 

 
1.Hva mistet mannen i lyngen? 
 
2.Hva stod det på flaskekorken? 
 
3.Hva gjorde Oliver med flaskekorken? 
 
 

 
Lag tankekart. 
 
I midten skal det stå sidenummer og Operasjon 
Svartskog. 
 
Lag en boble for hvert svar. Husk å sskrive 
hvilket spørsmål du svarer på. (1,2 eller 3) 
 
Fargelegg boblene med ulike farger. 
 
 

 

s.65 
 
 

 
1.Hva hadde mannen helt i hullene? 
 
2.Hva leste Oliver på mobilen? 
 
3.Hva hette giften? 
 
 

 
 

  


