
Oversikt over tema, arbeidsoppgaver og læringsmål. 
Matematikk:  
 
Tema: Pluss og minus med tallene opp til 20. 
 
Begrep: enere, tiere, telle opp og telle ned. 
 
Til hver leksedag skal du trene på Mattematchen 
sine sider i 20 minutter. 
Jeg sender dere nytt brukernavn og passord på 
chatten i Teams. 
  
 
Læringsmål:  
Jeg kan regne med pluss og minus med tallene opp 
til 20. 
 
 
 

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: Blå bok «Superhelten Jan» 
Tirsdag: Blå bok «Kim er spent» 
Torsdag: Røs bok «God helse» 
 
Læringsmål: 
 
Jeg har lest tre små bøker denne uka. 
Jeg har jobbet med å trene på skriving og leseforståelse. 

Uteskole/Naturfag/Samfunnsfag: 
 
Tema: Dinosaurer 
Vi starter med Trias-perioden. 
 
Læringsmål: 
 
 
 
 
 

Samfunnsfag: 
Tema: Dinosaurer 
 
 Læringsmål: Se Uteskole/naturfag/samfunnsfag. 

Engelsk: 
Tema:  
 
Læringsmål: 
 

Krle: 
Tema:  
 
Læringsmål: 
 
 
 
 

 

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


 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Norsk   Norsk  Norsk Naturfag 

2 Norsk Norsk FRI 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: 
*Husk foreldremøte på førstkommende torsdag kl.18.00-18.30. 
*I denne uka begynner vi å jobbe med temaet dinosaurer i alle fag. Dette er et tverrfaglig prosjekt som vil gå over noen uker. Det blir 
kjempespennende å se hva vi får til!  Om det er noen der hjemme som har dvd med Lillefot og vennene hans, hadde det vært fint om vi hadde 
kunnet fått låne den/de i denne perioden. 
*På uteskole er det en del spørsmål om tursekk. Elevene trenger ikke det, men de skal ha en drikkeflaske med vann og evt. en sportsbar eller ei 
halv brødskive med seg. Dette kan ligge i mageveske eller i lomma. Om man har det i lomma må vannflaska bæres med. Anbefaler at elevene har 
mageveske. Vi går av og til lange turer på uteskole og da er det greit å slippe tursekk på ryggen.  
*Vi har lesekvart hver dag i 15 minutter. 
*Bibiliotekbussen kommer tirsdag 8/9-20. Søknad om bibliotekkort er sendt til bokbussen, men det er ikke sikkert vi får kortene til tirsdag. Hvis 
noen vil låne allikevel, kan de låne på mitt navn den første gangen. 
*Husk at alle elever må vaske hender før de drar hjemmefra, og når de kommer hjem igjen etter endt skoledag! 
*Kjempefint at dere sende meg meldinger om hva det måtte være. Setter stor pris på å høre fra dere!  Vi har en del logistikkutfordringer med 
ulike lærere inn i klassen, og enkelte dager blir ikke drikkeflaske med hjem. Dette prøver vi å bli bedre på, men oppfordre deres barn til og følge 
med selv også. 
* Ta kontakt med kontaktlærer Camilla om det er noe du lurer på. Enten på mobil: 47701806 eller e-post: camilla.yttereng@hitra.kommune.no 

 


