
Oversikt over tema, arbeidsoppgaver og læringsmål. 
 
Matematikk 
Tema: Subtraksjon 
Begrep: Enere og tiere. Subtraksjon med 
tierovergang. 
 
Til hver leksedag skal du trene på Mattematchen 
sine sider i 15 minutter.  
 
Innlogging til Mattematchen gjøres på denne 
nettsida:  
https://www.10monkeys.com/no/  
 
Til fredag: Gjør s. 91, 92, 93, 97, 99, 100, 103, 104, 
105 i matteheftet. 
 
Læringsmål 
 
Jeg vet hva enere og tiere er og kan forklare dette. 
Jeg kan regne med subtraksjon med tierovergang. 
 

 
Norsk 
Tema: Simsalabim 
Lesebok på nett: Gå inn på den siste linken jeg sendte dere på 
Teams. 
Vi begynner med temaet Simsalabim og skal holde på med det i to 
uker framover. 
 
Mandag: Fabel lesebok: Les s.42, 43 og 44. 
Fabel arbeidsbok: Gjør s. 36 og 38 
Skriveoppgave i lilla arbeidsbok: Hvilket søppel fant du og andre på 
strandrydding i dag? 
Tirsdag: Fabel lesebok: Les s.45 
Fabel arbeidsbok: Gjør s.39 
Torsdag: Lettlestbok eller bok fra biblioteket. Les i 15 minutter. Ta 
tiden.  
 
 
Læringsmål 
Jeg kan rime. 
Jeg kan lese i 15 minutter uten å måtte ta pause. 

 
Uteskole/Naturfag 
Tema: Strandrydding 
 
 
 
Læringsmål 
 
Jeg kan etter strandryddedagen fortelle hva 
vi fant av søppel. 
Jeg har skrevet om dette i den lilla 
skriveboka mi. 
 
 

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://www.10monkeys.com/no/


 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 STRANDRYDDING 
Husk: Ha på deg støvler 

denne dagen! Det er 
også lov å ta med en 
liten tursjokolade.  

 
 
 

Norsk                   FRI Norsk Naturfag 

2 Norsk              Norsk Naturfag 

3 Matematikk Matematikk Engelsk 

4 Elevundersøkelsen  Engelsk 

5 Innegym 
 
 
 

 

  Musikk 

6  Krle 
 
 
 
 
 
 

      

 Beskjeder til foreldre: 
*På førstkommende mandag skal vi rydde ei strand i forbindelse med TV-aksjonen vi samlet inn penger til. Lerøy har gitt kr.5000,- til vår 
innsamling. Vi skal plukke søppel i Bakengfjæra og Tangvika. 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. Elevene får utdelt hansker til å ha på seg når de skal rydde søppel. 
*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. 
*På tirsdag har vi Eøevundersøkelsen. 

 
 
*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 vet hva enere og tiere er og kan forklare 
dette.       

   

 
Jeg kan forklare hva tierovergang med 
subtraksjon er. 

   
 

Norsk:  
Jeg kan rime. 
 

   

 
Jeg kan lese i 15 minutter uten å måtte ta 
pause. 

   
 

Engelsk: 
 
Jeg kan fortelle hvilken form og farge ting har 

   

 
 
 
 
 
 

Krle: 
 
Jeg vet at Bibelen er en hellig bok. 

   

 
Jeg vet at Bibelen er delt inn i to deler. 

   
 

Norsk/Uteskole/Naturfag: 
 
Jeg kan etter strandryddedagen fortelle hva vi 
fant av søppel. 
Jeg har skrevet om dette i den lilla skriveboka 
mi. 
 

   
 

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: 


