
Oversikt over tema, arbeidsoppgaver og læringsmål. 
Matematikk:  
 
Tema: Repetisjon tallene 0-20 skriftlig. Vi øver på å 
telle til 30 og ned til 0. Vi jobber med hvordan 
tallene er oppbygd mellom 20 og 30. 
 
Begrep: enere, tiere, telle opp og telle ned. 
  
Arbeid i kopihefte: Gjør en side i kopiheftet ditt for 
hver leksedag. Sett kryss på siden dere har jobbet 
på. 
 
Læringsmål:  
 
 
Jeg kan telle til 30 og ned til 0. 

Norsk:   
 
Tema: Vi leser bøker og svarer på spørsmål. 
Oppgaver å gjøre: Gå inn på salaby.no. Her er adressen til sida du 
skal jobbe på: 
https://skole.salaby.no/1-2/norsk/saltos-bokhylle-niva-1-41 
 
Til hver leksedag i uka skal du lese ei bok her og svare på spørsmål 
på kopiark. 
 
Mandag: Velg rød bok «Aldri si aldri», nivå 3. 
Tirsdag: Velg rød bok «Sammen klarer vi alt» 
Torsdag: Velg rød bok «Adam og klokka» 
 
Læringsmål: 
 
Jeg har lest tre små bøker denne uka. 
Jeg har jobbet med å trene på skriving og leseforståelse etter en 
lang sommerferie. 

Uteskole/Naturfag/Norsk/Digital: 
 
Tema: Norsk og matematikk på uteskole. 
Praktiske aktiviteter. 
 
 
Læringsmål: 
 
Jeg kan samle, sortere og telle ulike ting i 
grupper. 
 
Jeg kan fylle ut et skjema med tellestreker og 
skrive tall etterpå. 
 
Jeg har øvd på å skrive tall mellom 0-30. 
 
 
 

Samfunnsfag: 
Tema: Dinosaurer 
 
 Læringsmål:  
 
Jeg vet navnet på tre dinosaurer og to kjennetegn 
med de. 

Engelsk: 
Tema: Klasserommet 
 
Læringsmål: 
Jeg vet hva disse ordene betyr på norsk: books (bøker), rubber 
(viskelær), pencil(blyant), pancilcase (penal) and schoolbag 
(skolesekk). 

Krle: 
Tema: Familien min 
 
Læringsmål: 
 
Jeg kan fortelle om familien min. 
 
 

 

https://skole.salaby.no/1-2/norsk/saltos-bokhylle-niva-1-41


 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Norsk   Norsk FRI Norsk Naturfag 

2 Norsk Norsk  Norsk Samfunnsfag 

3 Matematikk Matematikk  Matematikk Engelsk 

4 Matematikk Matematikk  UTESKOLE 3 timer 
 
Husk vann og en sportsbar 

Engelsk 

5 K og H Utegym  Musikk 

6 K og H  Krle 

      

 Beskjeder til foreldre: 
*Første uke på skolen har vært veldig fin. 2.trinn har vært kjempetrygge i klasserommet fra første dag. Må si jeg var en stolt lærer som tok imot 
disse to flotte elevene på første skoledag. De har vært gode rollemodeller for 1.trinn denne uka og skal ha mye skryt for det. Vi har i tillegg fått ei 
ny jente i 2.trinn. Det er Eimante som kommer fra Litauen. Vi skal bli bedre kjent med henne denne uka. Hun snakker ikke norsk, så det er viktig at 
vi andre tar henne med i leik så hun føler seg velkommen, og har noen å være sammen med. Håper alle blir gode venner med henne etterhvert.  
Når det gjelder smittevern og den vanlige skolehverdagen. Hele klassen har laget felles klasseregler som henger i klasserommet.  
*Til ukeplana sender vi med Forskrift om ordensregler for Hitraskolen. Les gjennom og snakk med deres barn om reglene. Vi gjennomgår dette på 
skolen også. 
*Vi har lesekvart hver dag i 15 minutter. 
*Elevene skal ha skifteklær på skolen. Man kan 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. Vi voksne hjelper gjerne 1.klassingene med å 
holde orden på tingene sine, men elevene må selv også lære seg å ta vare på tingene sine. 
*Foreldre har ikke lov til å bli med inn i skolebygget pga. smittevern. Men er det særskilte ting er det greit å komme inn i skolebygget. 
*Det blir mye vasking og spriting av hender. Send med elevene en god håndkrem, så de har noe å smøre hendene med. 
*Det er skoleonsdag hver 3 uke. Første skoleonsdag er i uke 36.  
*Bibiliotekbussen kommer tirsdag 8/9-20. Søknad om bibliotekkort kan fylles ut på papir, som sendes med ukeplana, eller dere kan gjøre det 
digitalt på denne nettsiden: https://www.tfb.no/cgi-bin/m2?mode=ln-kanskjenylaaner     Gi meg beskjed om dere fyller ut digitalt.  
*Husk at alle elever må vaske hender før de drar hjemmefra, og når de kommer hjem igjen etter endt skoledag! 
* Disse fagene har følgende faglærere: 
 Norsk og matematikk: Camilla og Anniken, Engelsk: Anniken og Sebastian, Samfunnsfag: Anniken, Naturfag: Dennis, Gym: Sebastian, Uteskole: 
Camilla og Anniken, Kunst og håndverk: Anniken og Magnus 
Ta kontakt med Camilla om det er noe du lurer på. Enten på mobil: 47701806 eller e-post: camilla.yttereng@hitra.kommune.no 

 

https://www.tfb.no/cgi-bin/m2?mode=ln-kanskjenylaaner



