
Oversikt over tema, arbeidsoppgaver og læringsmål. 
 
Matematikk:  
 
Tema: Repetisjon 
 
  
Arbeid hjemme: Jobb i matematikkboka «Matte 
overalt» Gjør to valgfrie sider til hver leksedag. Hvis 
du vil jobbe mere i boka enn dette, er det helt greit. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Krle/Kunst/Norsk:  
 
På torsdag og fredag i denne uka skal vi jobber med et mini prosjekt 
i Krle og kunst og håndverk. 
 
Vi skal studere litt kunst fra Kristendommen. I Trondheim ligger 
Nidarosdomen med mye fantastisk kunst. Vi skal skrive litt om 
dette og finne bilder til. Dette lager vi i «Book creator» 
 
I tillegg til å studere kunsten, skal vi lage kunst selv. Vi lager et mini 
bilde med inspirasjon fra glassmalingskunsten i Nidarosdomen. 
 
 
Læringsmål: Jeg kan lære å lære. 
Jeg kan lage kunst med geometriske former inspirert av glasskunst 
fra Nidarosdomen. 
 
 
 

 
OPPLÆRING PÅ LÆRINGSBRETT VED RIKT: 
 
Denne uka skal vi ha opplæring ved RIKT på 
Læringsbrett. Både elevene og meg.  
 
Mandag og onsdag vil vi ha tre timer med 
øveoppgaver fra RIKT. 
 
Praksisdag med RIKT blir tirsdag 9/6. 
   
Øveoppgavene blir i appene 
 
 
 
Læringsmål RIKT: Jeg har jobbet med nye 
apper og gjort meg kjent med de. 
(Kidspiration, Book creator og tegnebrett) 
 

 
Norsk: «Operasjon Svartskog» 
Siste del av boka leste jeg høyt for dere elevene. 
Men oppgaven dere selv kan ha denne uka er å lese 
ferdig boka helt for dere selv. Begynn på et av de to 
siste kapitlene i boka. Hvor mye tror du selv at du 
klarer p lese på 5 dager? 
 
Læringsmål: Jeg kan lese ferdig en bok jeg har 
begynt å lese i. 

  

 



 

 

 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Øveoppgaver RIKT 
 
Matte overalt 

Forberedelser  Øveoppgaver fra RIKT 
 

Matte overalt 
 

Prosjekt Forberedelser 

2 RIKT kl.08.45-09.45 RIKT kl.08.45-09.45 

3 UTEAKTIVITET 
MÅLTID: 10.30 

UTEAKTIVITET UTEAKTIVITET 
MÅLTID: 10.30 

4 Prosjekt i «Krle/kunst» RIKT kl.11.00-12.00 PRO  UTESKOLE Ta med ei 
flaske vann og en 
sportsbar eller ei halv 
brødskive.  

Prosjekt i «Krle/kunst» 

5 Øveoppgaver RIKT  

6  

      

 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. 
*Husk at alle elever må vaske hender før de drar hjemmefra, og når de kommer hjem igjen etter endt skoledag! 
*Skoleåret ebber ut, men vi har fremdeles mye å gjøre på skolen. I denne uka er det siste uke med øveoppgaver og en  
praksisdag med RIKT på tirsdag. Noe Kidspiration har det vært på RIKT dagene men det har vært utrolig bra for elevene. De har 
fått føle på stor mestringsfølelse når vi har jobbet med oppgaver fra RIKT. De har allerede lært å bruke appen på forhånd, så dette har vært et stort 
pluss for de. Ser vi trenger mere trening på skrivng av tekst i «Book creator», så den tråden tar vi opp på torsdag og fredag og 
neste uke. Vi vil også fortsette med å trene på denne og andre apper til høsten også. 
* 

 

 

Denne arbeidsplanen 

inneholder informasjon og 

påminnelser vi har nå i 

denne spesielle tiden. Hvis 

dere savner info her, sjekk 

Rektors informasjonsside 

på hjemmesida til skolen 

eller ta kontakt! 


