
Oversikt over tema, arbeidsoppgaver og læringsmål. 
 
Matematikk 
Tema: Tallene 4 - 6 
Begrep: Forme tallene riktig.  
(Vi begynner alltid øverst når vi skal skrive et tall.) 
  
Til hver leksedag:  
 
Multi 1a: Vi jobber videre med skriving av tallene 4, 
5 og 6: 
Mandag: Gjør s. 68 -70 
 
Tirsdag: Gå inn på multi nettoppgaver og gjør 
oppgavene D og E på oppgave 5 tallene 4-6 
 
Torsdag: Gå inn på multi nettoppgaver og gjør 
oppgavene F og G på oppgave 5 tallene 4-6 
https://podium.gyldendal.no/MNO1-
4/1a#menuItem_5  
 
Læringsmål Jeg kan forme tallene 4, 5 og 6 riktig. 
 

 
Norsk 
Tema: Bokstavene -b og -y 
 
Mandag: Lese -og skrivestart: gjør bokstaven -g. Skriv bokstav, les 
rim, lese sammen, tegne og skrive side 60 - 61 
Abc-en: 
 
Tirsdag: Lese -og skrivestart: gjør bokstaven -h. Skriv bokstav, les 
rim, lese sammen og tegne og skrive side 76 - 77 
 
Torsdag: Se og les i billedboka di sammen med en voksen 
 
  
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. 

 
Uteskole/Matematikk: 
 

Matematikk ute: Telling, tall, måling, 

mønster og sortering. 

 

Læringsmål 

 

Jeg kan måle ulike gjenstander og se 

forskjellen på lengde. 

 

Jeg kan sortere ulike gjenstander i grupper. 

 

 

Naturfag: Jeg vet hva et frø er. Jeg vet hva et 

frø trenger for å spire til en plante. 

 
 
 

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 på 
engelsk  

Krle: 
Tema: Kristendom- Bibelen 

 
Læringsmål Jeg vet at Bibelen er en hellig 

bok. Jeg vet at Bibelen er delt inn i to deler. 

 

https://podium.gyldendal.no/MNO1-4/1a#menuItem_5
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 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Matematikk Matematikk FRI Matematikk Naturfag 

2 

3 Norsk Norsk Norsk Engelsk 

4 Norsk Norsk  UTESKOLE  
 
Husk vann og en 
sportsbar 

Engelsk 

5 K og H 
 

Innegym 
Husk klær og utstyr til 
gymtimen og dusjing. 

Musikk 

6 Krle 

      

 
 

Beskjeder til foreldre: 
*Det blir elevsamtaler i uke 47 og utviklingssamtaler i uke 48 og 49. Elevene skal ha elevsamtaler sammen med kontaktlærer alene på skolen. I 
utviklingssamtalene skal foreldre og elev møte til samtale med kontaktlærer på skolen. Hovedfokus i utviklingssamtalen vil være eleven. Vi vil 
samtale om hvordan eleven trives på skolen. Vi snakker om leik, venner og det faglige. På slutten av utviklingssamtalen setter vi oss noen mål for 
tiden framover. Les vurdering som ligger ute på Visma Flyt før dere kommer. Denne vil ikke bli gjennomgått i møtet. Om du/dere som forelder vil 
ta opp noe med meg alene, kan vi gjøre dette i de siste 5-10 minuttene av samtalen.  Vel møtt!  Sett av tid til å delta på Foreldreundersøkelsen 
etter utviklingssamtalen. Om du har barn på flere trinn svar på undersøkelsen på alle trinn, da svarene kommer ut klassevis. Håper at alle kan ta 
seg tid til å gjennomføre undersøkelsen. Det er selvfølgelig lov til å velge om en vil delta, men vi håper at så mange som mulig gjennomfører 
denne, da det er med på å kvalitetssikre vårt arbeid. 
*Vi begynner med sosiale mål på arbeidsplana denne uka. Det er den del kommentering elevene imellom i både timer og friminutt. Vi ønsker å 
sette fokus på dette. Vi snakker om at alle er forskjellige og at alle har lov til å ha sin mening om noe. Hva andre sier og gjør er deres egen sak og 
man må passe på seg selv istedenfor å kommentere andre. 
*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. 
*Husk at alle elever må vaske hender før de drar hjemmefra, og når de kommer hjem igjen etter endt skoledag! 
*Skoleårets første planleggingsdag er i uke 48.mandag 23.november. Da har alle elever fri. 
 
 
 
* 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 4, 5 og 6 riktig. 
 

   

 

 

Norsk:  
Jeg kan skrive og forme bokstavene riktig. 
 

   

 
Jeg vet hvilken bokstavlyd ukas bokstaver har.  
 

   
 

Engelsk: 
 
Jeg kan fortelle hvilken farge ting har på engelsk. 
 

   

 
 
 
 

Krle: 
 
Jeg vet at Bibelen er en hellig bok. 

   

 
Jeg vet at Bibelen er delt inn i to deler. 

   

 
 

Uteskole/Matematikk: 
 

Jeg kan måle ulike gjenstander og se forskjellen 

på lengde. 

   

 

Jeg kan sortere ulike gjenstander i grupper. 

 

   

 
 

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. 

Naturfag; 
 
Jeg vet hva et frø er. Jeg vet hva et frø trenger 
for å spire 

Sosialt mål: Jeg passer på meg selv og kommenterer ikke hva andre sier og gjør. 

 
Elev/Forelder har kontrollert læringsmål: 




