
Oversikt over tema, arbeidsoppgaver og læringsmål. 
Matematikk 2.trinn: 
Tema: Addisjon og subtraksjon med tallene opp til 
100. 
Begrep:  
Enere og tiere. Hvordan er titallsystemet bygd opp? 
 
Lekser til fredag: Gjør s.  
 
Læringsmål:  
Jeg kan regne disse regnestykkene: 
24+7= 
32+9= 
46-8= 
29-10= 
 
Matematikk 1.trinn: 
Tema: Tallene 0-20 
Begrep: Enere og tiere 
Tiervenner 
 
Lekser:  
Mandag-Tirsdag og Torsdag: 
Multi 1b: Gjør 2 sider til hver dag. 
 
Læringsmål: Jeg kan synge sangen om tiervenner. 
 

Norsk 2.trinn: 
Tema: Bokanmeldelser 
Lesebok på nett  og bok vi låner i biblioteket 
https://aunivers.lokus.no/fagpakker/norsk/fabel-1-2/fleksibelt-
innhold/til-laereren/laererens-digitalbok  
 
Lekser: 
Mandag: Les i 15 minutter i boka du har lånt på biblioteket. 
Tirsdag: Les i 15 minutter i boka du har lånt på biblioteket. 
Torsdag: Les i 15 minutter i boka du har lånt på biblioteket. 
 
Læringsmål: Jeg har trent på å lese ei bok og å skrive 
bokanmeldelse til denne. 
 
Norsk 1.trinn: 
Tema: Repetisjon av de siste bokstavene som vi trenger litt ekstra 
trening på både skriftlig og muntlig. Vi jobber i eget hvitt plasthefte. 
 
Lekser: 
Mandag- Tirsdag og Torsdag: 
Les dagens tekst. Lærerne skriver inn for hver dag hvilken tekst det 
skal øves på.  
Teksten skal leses 3 gang er eller man må lese i 15 minutter til 
sammen.  Om 15 minutter er mye å lese på en gang, del opp i to 
eller tre økter med lesing.  
Læringsmål:   Jeg har lest tre tekster denne uka og kan de godt. 

Engelsk 2. og 1.trinn 
Tema:  Farm and animals 
 
Læringsmål:  
Jeg vet hva disse tingene er på engelsk: 
 
Gård - Farm, dyr - animal, hund - dog, katt - 
cat, ku – cow, gris – pig,  
 
Lekser: Til fredag: les ordene og pugge på 
ordene.  
 

Naturfag:  
 
Tema: Snø, vann og vind 
Vi ser filmer på onsdag fra Barnas 
Supershow. Lærerike filmer om fysikk og 
mekanikk. 
 
 

 

https://aunivers.lokus.no/fagpakker/norsk/fabel-1-2/fleksibelt-innhold/til-laereren/laererens-digitalbok
https://aunivers.lokus.no/fagpakker/norsk/fabel-1-2/fleksibelt-innhold/til-laereren/laererens-digitalbok


 

 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Norsk   Norsk Naturfag 
Vi ser film. 
            

UTESKOLE 3  
Vi går på skøyter på 
Vikavatnet 

Klassemiljøtime 

2 Norsk Norsk              Norsk 

3 Matematikk Matematikk Norsk 

4 UTESKOLE  
K og H   Male på snø 
 

UTESKOLE  
Vi går på ski eller rutsjer 
på akebrett. 

 Norsk Uteaktivitet 

5 Norsk Engelsk 

6 Matematikk Engelsk 

 Beskjeder til foreldre: 

 *Vi skriver uke 3 i kalenderen og er også denne uka å rødt nivå. Det vil si at vi er anbefalt å være mest mulig ute. I den forbindelse blir 
vi ute i K og H timene vi bruker og ha på mandager og gymtimene vi ellers har på tirsdager. Se ovenfor hva elevene skal gjøre disse 
dagene.  Hver uteskoledag bør elevene ha med: Varm og kald drikke, ei lita brødskive eller en sportsbar i egen tursekk. Husk 
skifteklær og spesielt tykke votter da det er kalde dager ute. Fingervanter anbefales ikke, da de gjerne er for tynne og elevene fryser. 
Snakk gjerne hjemme også om hva elevene bør ta på seg når de går ut.  Det er fin læring for elevene å tenke på hva man bør ha på 
seg før en går ut om vinteren.  
*I denne uka begynner Maren Kalhagen til oss i 1.-2.trinn. I den første uka vil vi bruke tid på å bli kjent med henne og hun med oss. Vi 
ønsker henne hjertelig velkommen og håper hun vil trives hos oss.    
*Norsk og matematikk i 1.-2.trinn kjøres i formen stasjonsarbeid noen uker framover. Det vil si at vi jobber i samme klasserom men 
med ulike oppgaver på trinnene og individuelt.   
*1.trinn jobber med siste repetisjon av bokstavinnlæring, så øv godt i denne uka. Neste uke kommer Imal bokstavtest. Da krysser vi 
fingrene for at det meste er på plass med bokstaver. Samtidig vil vi har fokus på skriving av små tekster framover, som for eksempel 
flaskepost. I matematikk jobber vi videre med tallene 0-20. 
*2.trinn jobber med bokanmeldelser og vil i denne uka se nærmere på bøker i biblioteket. I matematikk jobber vi med addisjon og 
subtraksjon i tallområdet 0-100. 
*Husk at alle elever må vaske hender før de drar hjemmefra, og når de kommer hjem igjen etter endt skoledag!  
* Ta kontakt med kontaktlærer Camilla om det er noe du lurer på. Enten på mobil: 47701806 eller e-post: camilla.yttereng@hitra.kommune 
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Matematikk 2.trinn: 
 
Læringsmål:  
Jeg kan regne disse regnestykkene: 
24+7= 
32+9= 
46-8= 
29-10= 
 

   

 
 

Matematikk 1.trinn: 
 
Læringsmål: Jeg kan synge sangen om 
tiervenner. 
 

   

 
  

 
 

Norsk 2.trinn:  
 
Læringsmål: Jeg har trent på å lese ei bok og å 
skrive bokanmeldelse til denne. 
 

   

 
 

Norsk 1.trinn: 
 
Læringsmål:   Jeg har lest tre tekster denne uka 
og kan de godt. 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Engelsk: 
 
Læringsmål:  
Jeg vet hva disse tingene er på engelsk: 
 
Gård - Farm, dyr - animal, hund - dog, katt - cat, ku – cow, gris 
– pig,  
 

   

 
 

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. 

 

Forelder og elev har kontrollert læringsmål: 




