
Oversikt over tema, arbeidsoppgaver og læringsmål. 
Matematikk:  
Tema: Praktisk matematikk- Fosnot Dolk 
The sleepover 
 
Begrep: Forme tallene riktig.  
(Vi begynner alltid øverst når vi skal skrive et tall.) 
  
Til hver leksedag:  
 
Multi 1a: Vi repeterer skriving av tall: 
Mandag: Gjør s. 49 og 51 
 
Tirsdag: Gjør s. 53 og 54 
 
Torsdag: Gjør s.55 og56 
 
 
 
Læringsmål:  
 
 
 

Norsk:   
Tema: Repetisjon av følgende bokstaver-skriftlig: Individuell 
tilpasning her. 
Mandag: Lese -og skrivestart eller kopihefte, bokstaven: -f og -d 
Abc-en: Les s.15 og 16 
 
Tirsdag: Lese -og skrivestart eller kopihefte, bokstaven: -å og -n 
Abc-en: Les s.17 og 18 
 
Torsdag: Lese -og skrivestart eller kopihefte, bokstaven:-t og -v 
Abc-en: Les s.21 og 22 
 
 
Læringsmål: 
Jeg kan skrive og forme bokstavene riktig og vet hvilken lyd 
bokstaven har. 
 
NB: Det er viktig at elevene lærer seg bokstavlydene og ikke 
bokstavnavnene, da det er bokstavlydene vi bruker når vi leser. 

Norsk/Samfunnsfag/Naturfag/Digital: 
Tema: TV-aksjonen 
Plasten i havet. 
 

STRANDRYDDING  
 
Læringsmål:  
 
Jeg har lært om hvordan plastforsøplingen 
påvirker både mennesker og dyr, men også 
hva vi kan gjøre for å stoppe forsøplingen i 
havet. 
 
 
  

Samfunnsfag: 
Tema: Vennskap 
 Læringsmål: Samtale om vennskap, tilhørighet og 
hva som påvirker relasjoner 
 

Engelsk: 
Tema: form og farge 
Læringsmål: Jeg kan fortelle hvilken form og farge ting har 
 

Krle: 
Tema: «Vennskap» 
 
Læringsmål: Jeg kan samtale om verdien av 
vennskap. 

 



 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Norsk   Norsk Norsk 
Norsk 

Matematikk 

STRANDRYDDING 
 
Husk: Ha på deg støvler 
denne dagen! Det er også 
lov å ta med en liten 
tursjokolade. 

Naturfag 

2 Norsk       Norsk Samfunnsfag 

3 Matematikk Engelsk 

4 Matematikk Matematikk  Engelsk 

5 K og H Innegym 
Husk: Utstyr til dusjong 

Musikk 

6 K og H Krle 

      

 Beskjeder til foreldre: 
*På førstkommende torsdag skal vi rydde ei strand i forbindelse med TV-aksjonen. Lerøy har gitt kr.5000,- til vår innsamling.  Hvilken strand vi 
skal rydde er ikke klart i skrivende stund, men vi jobber med saken. Vi vil helst rydde ei fjære med MASSE søppel. Denne dagen må alle huske å ha 
på seg støvler og gode varme klær. Ta med godt med mat og drikke, da det ikke blir mat på skolen denne dagen. Veldig greit om dere tar med 
både varm og kald drikke. En liten sjokolade er lov å ta med seg.  
*Bibliotekbussen kommer neste gang: 8.desember. 1.-2.trinn går på bokbussen kl.09.00 og er der til kl.09.30. Husk å bestill bøker på forhånd om 
dere bil.  Se elevens lånenummer i chat på Teams. 
*Vi repeterer fortsatt bokstaver denne uka. På plana ovenfor har jeg nå skrevet inn hvilke bokstaver vi repeterer både på skolen og hjemme. 
Elevene er kjempeivrige på å øve og lese. Flere av elevene har nå knekt lesekoden!  Når elevene jobber med leseleksa bør de lese den ene av 
de to sidene minst tre ganger. I tillegg er det fint om dere leser hjemme for barna også. Dette er med på å skape leseglede, en god relasjon 
mellom foreldre og barn. Barnet lærer nye begrep og kan sette ting i sammenheng. Altså mange plusser med å lese bøker for barna. 
*I matematikk repeterer vi hvordan vi skriver tallene. Vær nøye når dere hjelper barna med å skrive tallene. Begynn alltid øverst når du skal skrive 
tallet. 

 
Husk at elevene har begynt å dusje på skolen. Ta med skifteklær, såpe og håndduk.   

 

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

*Skoleårets første planleggingsdag er 23.november.  
 
* Ta kontakt med kontaktlærer Camilla om det er noe du lurer på. Enten på mobil: 47701806 eller e-post: camilla.yttereng@hitra.kommune.no 

 



 
 
 

 
Matematikk: 
 
Jeg kan forme tallene 1- 3 riktig. 
 

   

 

 

Norsk:  
Jeg kan skrive og forme bokstavene riktig. 
 

   

 
Jeg vet hvilken bokstavlyd ukas bokstaver har.  
 

   
 

Engelsk: 
 
Jeg kan fortelle hvilken form og farge ting har. 
 

   

 
 
 
 

Krle: 
 
Jeg kan fortelle hvorfor det er viktig å være 
venner. 

   

 
 

 
 

Norsk/Samfunnsfag/Naturfag/Digital: 
 
Jeg har lært om hvordan plastforsøplingen 
påvirker både mennesker og dyr, men også hva 
vi kan gjøre for å stoppe forsøplingen i havet. 
 

   

 
 

Fargeforklaring på egenvurdering:  
 
Gul: Dette kan jeg godt. 
Grønn: Dette kan jeg litt men må trene mere. 
Rød: Dette synes jeg er vanskelig. Jeg må trene mere. 
 

   

 
Kryss på hvert fag for det som passer for deg.  
Husk: Ikke alle mål er oppnåelige første uke vi har de. Kanskje 
må vi justere litt sammen. Da kan det hende at samme mål 
kommer neste uke også. 

 
Elev/Forelder har kontrollert læringsmål: 


