
Oversikt over tema, arbeidsoppgaver og læringsmål. 
Matematikk 2.trinn: 
Tema: Addisjon og subtraksjon med tallene opp til 
100. 
Begrep:  
Enere og tiere. Tierovergang. 
 
Lekser til fredag: Multi 2B: Gjør s. 40- 47 til fredag. 
 
Læringsmål:  
Jeg kan regne disse regnestykkene: 
32 + 9= 
65 +8= 
98- 9= 
76- 8= 
 
Matematikk 1.trinn: 
Tema: Tallene 0-20 
Begrep: Enere og tiere 
Tiervenner 
 
Lekser: Multi 1b 
Mandag; Gjør s. 55-56 
Tirsdag: Gjør s.57-58 
Onsdag: Gjør s.59-60 
 
Læringsmål: Jeg kan synge sangen om tiervenner. 
 

Norsk 2.trinn: 
Tema: Bokmeldinger 
  
Lekser: Repetert lesing: Kapitlene 1,2 og 3 er lest i uke 3. De leses 
på nytt på skolen denne uka. Elevene leser samme tekst hjemme.  
Mandag: Les kapittel 1 og svar på spørsmål fra teksten.  
Tirsdag: Les kapittel 2 og svar på spørsmål fra teksten.  
Torsdag: Les kapittel 3 og svar på spørsmål fra teksten. Gjør ferdig 
bokmelding til fredag. 
Fredag: Lever bokmelding. Denne jobber vi med på skolen også. 
 
Læringsmål: Jeg har trent på å lese ei bok og å skrive bokmelding 
til denne. 
 
Norsk 1.trinn: 
Tema: Vi fortsetter i denne uka med:  Repetisjon av de siste 
bokstavene som vi trenger litt ekstra trening på både skriftlig og 
muntlig. Vi jobber i eget hvitt plasthefte. 
 
Lekser: Les dagens tekst: 
Mandag- bokstaven -v.   
Tirsdag- bokstaven -u 
Torsdag-bokstaven –å 
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 vet hvordan ukas bokstaver skrives og leses. 

Engelsk 2. og 1.trinn 
Tema: The farm 
 
Læringsmål:  
Lær deg sangen «Old Mac Donald had a farm.»  
 
 
Lekser: Lær deg sangen «Old Mac Donald had a 
farm.»  
Følg denne linken: 
https://m.youtube.com/watch?v=_wmvZYhbpcc 

Naturfag:  
 
Tema: Friksjonskonkurranse og tannhjul 
Vi ser filmer på onsdag fra Barnas Supershow. 
Lærerike filmer om fysikk og mekanikk. 
 
 

 



 

 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Norsk   Norsk /Lesekvart FRI 
            

Norsk Klassemiljøtime 

2 Norsk Norsk              Norsk Stjernetimer!! 

3 Matematikk Matematikk Matematikk 

4 Matematikk/Lesekvart Svømming  Prosjekt  
Naturfag/Norsk 
Lesekvart 

Matematikk 

5 K og H Engelsk/Lesekvart 

6 Engelsk 

 Beskjeder til foreldre: 

 *HURRA!! Elevene har fått sine første 10 stjerner dette skoleåret!! De får stjernetimer på fredag i 2. og 3.time.  
*Førstkommende tirsdag er det svømming. Elevene kan ta med seg det de har av utstyr som svømmebriller, dykkermasker og 
armringer. Ikke badering. 
*På torsdagen kjører vi prosjekt i 3 timer med varierte arbeidsoppgaver og praktiske aktiviteter i naturfag/norsk. 
*1.trinn jobber med repetisjon av de siste bokstavene. Vi utsetter Imal lesetest til neste uke, så vi får repetert de bokstavene vi 
trenger. I matematikk jobber vi videre med tallene 0-20. Det er viktig at elevene lærer seg hva som blir 10 til sammen ved å bruke 
addisjon. Dette må vi bruke tid på slik at kunnskapen blir automatisert. 
*2.trinn jobber med bokanmelding og vil i denne uka lese ut boka «Operasjon Skipsvrak». I matematikk jobber vi med addisjon og 
subtraksjon i tallområdet 0-100. Vi repeterer hva som blir titallsystemet og tierovergang. 
* I uka som kommer vil vi prøve å kjøre med lengre friminutt for 1.-2.trinn. Det betyr at det ikke blir uteskole på torsdag på grunn av 
at vi bruker denne tiden til å ha lengre friminutt for elevene.  Men blir det god værmelding sender vi melding om uteskole dagen i 
forveien. 
*Vi har 15 minutter lesekvart hver dag.     
*Hver dag jobber vi med å minne elevene på reglene vi har i klasserommet. I tillegg minner vi de på generelt god oppførsel og god 
matskikk ved måltidet. Det er alltid koselig med litt lyd og aktivitet i klasserommet, men vi skiller på hva vi kan gjøre inne og hva vi kan 
gjøre ute. Snakk gjerne litt om dette hjemme også.  
*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 

 

mailto:camilla.yttereng@hitra.kommune


 
 

 
Matematikk 2.trinn: 
 
Læringsmål:  
Jeg kan regne disse regnestykkene: 
32 + 9= 
65 +8= 
98- 9= 
76- 8= 
 

   
 

 
 

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 vet hvordan ukas bokstaver 
skrives og leses. 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Engelsk: 
 
Læringsmål:  
Jeg kan synge sangen Old Mac Donald had a farm.  
 

   
 

 

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. 
 
 

Ha ei fin uke!!  
Camilla og Maren 

 

Forelder og elev har kontrollert læringsmål: 




