
Oversikt over tema, arbeidsoppgaver og læringsmål. 
Matematikk:  
 
Tema: Pluss og minus med tallene opp til 100. 
 
Begrep:  
Enere og tiere 
Tiervenner, tjuevenner, tallmønster 
 
Til hver leksedag: Gjør s.19 - 57 -71- 98 - 99 - 102 -
103 i matteheftet ditt til fredag. 
 
 
Læringsmål:  
 
Jeg vet hva enere og tiere er og kan forklare dette. 
Jeg kan finne tiervenner og tjuervenner. 
 

Norsk:   
Tema: Eventyr 
Oppgaver å gjøre: Gå inn på salaby.no. Her er adressen til sida du 
skal lese på til hver leksedag denne uka: 
https://skole.salaby.no/1-2/norsk/eventyr 
 
Til hver leksedag i uka skal du lytte til og lese eventyret. Du skal i 
tillegg lage et tankekart fra hvert eventyr til hver leksedag. Skriv 
stikkord eller setninger fra eventyret. 
 
Mandag: Lytt til og les to sider selv, eventyret om Askeladden. 
Tirsdag: Lytt til/les to sider selv, eventyret om De tre bukkene 
bruse. 
Torsdag: Gjør oppgaven Navn på eventyr. Hvor mange klarer du? 
 
 
Læringsmål: 
Jeg har lært om kjennetegn ved eventyr. 
Jeg kan lage et tankekart utfra det jeg husker fra eventyret jeg 
lyttet til og leste. 

Norsk/Samfunnsfag/Naturfag/Digital: 
 
Tema: TV-aksjonen 
Plasten i havet.  
 
 
 
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: Meg selv 
 
Læringsmål: Jeg kan å presentere meg selv og fortelle om hva jeg 

liker/ikke liker 

 

Krle: 
Tema: Følelser 
 
Læringsmål: Jeg kan uttrykke tanker og 
følelser.  
Jeg kan snakke om hvilke følelser en kan ha. 
 

 



 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Norsk   Norsk Tema: TV-aksjonen 2020 
Vi lærer om plasten i 
havet. 

Tema: TV-aksjonen 2020 
Vi lærer om plasten i 
havet. 

Naturfag 

2 Norsk Norsk              Samfunnsfag 

3 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: 
 
*I denne uka blir Camilla borte på torsdag og fredag. 
*Bibliotekbussen kommer på disse dagene: Tirsdag 27.oktober og 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. 
*2.trinn jobber videre med eventyr denne uka. Vi jobber med eventyrene på skolen, slik som de skal jobbe med eventyrene hjemme 
også. Men om vi gjøre det på skolen, skal det allikevel repeteres som lekse hjemme. Jobb godt med tankekartet ditt. 
*Ekstraoppgave i norsk: Øv på å gjenfortelle et av eventyrene du jobber med i løpet av uka.  
*Matematikk: Vi må jobbe mere med enere og tiere. Det er viktig at elevene har en god grunnforståelse her. Tiervenner har vi jobbet 
med før, men her må vi repetere. I tillegg begynner vi med et nytt begrep denne uka som er tjuervenner, det som blir 20 til sammen. 
Grunnforståelsen ligger i å finne ut hva som blir 10. Jobb litt med dette hjemme også. 
*På uteskole repeterer vi læringsmål i flere fag fra denne uka og foregående uker. Aktivitetene er praktisk lagt opp 
*Det er god orden i skifteklærne og ytterklærne til elevene i garderoben. Vi ser at dere foreldre følger opp når vi sender ut sms om 
det som mangler. Da har vi det som regel dagen etterpå. Godt jobba!  
*I uke 43 blir det Basar for Tv-aksjonen. Den vil imidlertid bli noe annerledes i gjennomføringen da vi satser på å gjøre noe digitalt. Dette blir 
spennende! Følg med på ukeplan, hjemmeside og facebook i denne uka!  

*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 

 

mailto:camilla.yttereng@hitra.kommune.no


 
 
 

 
Matematikk: 
 
Jeg vet hva enere og tiere er og kan forklare 
dette.       

   

 
Jeg kan finne tiervenner og tjuervenner. 

   
 

Norsk:  
 
Jeg har lært om kjennetegn ved eventyr. 
 

   

 
Jeg kan lage et tankekart utfra det jeg husker 
fra eventyret jeg lyttet til og leste. 

   
 

Engelsk: 
 
Jeg kan å presentere meg selv og fortelle om hva jeg liker/ikke 
liker. 

   

 
 
 
 
 
 

Krle: 
Jeg kan uttrykke tanker og følelser.  

   

 
Jeg kan snakke om hvilke følelser en kan ha. 

   

 
 

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 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: 




