
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. 49- 55 til fredag. 
 
Læringsmål:  
Jeg kan regne disse regnestykkene: 
45+8= 
38+16= 
48-9= 
70-37= 
 
Matematikk 1.trinn: 
Tema: Tallene 0-20 
Begrep: Enere og tiere 
Tiervenner 
 
Lekser: Multi 1b 
Mandag; Gjør s. 61-62 
Tirsdag: Gjør s.63(spill) 
Onsdag: Gjør s.64 og 65 (spill) 
 
Læringsmål: Jeg vet hvilke tall vi kan plusse sammen 
for å få 10. (Tiervennsangen) 

Norsk 2.trinn: 
Tema: Bokmeldinger 
Lekser Mandag-Tirsdag og Torsdag  
Lesing: Send inn taleopptak av leselekse hver dag til Camilla i chat. 
Les to lettlestbøker i løpet av uka eller du skal lese i 15 minutter 
hver dag. Velg ei side hver dag som du trener 3 ganger på å lese. 
Skriving: Gjør et ark med trening i skriving i det hvite plastheftet.  
Vi trener på å skrive bokstaver/ord med riktig størrelse i forhold til 
plassering i bokstavhuset. 
Læringsmål: Jeg har lest ei av leseleksesidene mine 3 ganger hver 
leksedag.  
 
Norsk 1.trinn: 
Tema: Lettlestbøker 
Lekser: Les i lettlesboka di. Send inn taleopptak av leselekse hver 
dag til Camilla i chat. 
Mandag- Tirsdag og Torsdag: Les to sider i boka di til hver leksedag 
og les tre ganger på en av sidene. Send inn taleopptak av leselekse 
hver dag til Camilla i chat. 
 
Skriving: Gjør et ark med trening i skriving i det hvite plastheftet.  
Vi trener på å skrive bokstaver/ord med riktig størrelse i forhold til 
plassering i bokstavhuset. 
Les 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 ei av leseleksesidene mine 3 ganger. 

Engelsk 2. og 1.trinn 
Tema: The farm 
 
Læringsmål: 
1.trinn: Jeg kan alle ordene vi har lært i 
temaet muntlig.  
2.trinn: Jeg kan skrive alle ordene vi har lært 
i temaet og vet hva de betyr på norsk 
  
 

Prosjekt norsk/naturfag: 
 
Tema: Supermann med vektstang og 
Kraftoverføring 
Vi ser filmer på onsdag fra Barnas Supershow 
og skriver tekster fra de. 
 

 



 

 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Norsk   Norsk /Lesekvart FRI 
            

Norsk Samfunnsfag 

2 Norsk Norsk              Norsk Naturfag 

3 Norsk Matematikk Matematikk Engelsk 

4 Matematikk/Lesekvart Svømming  UTESKOLE Engelsk 

5 K og H Musikk 

6 Krle 

 Beskjeder til foreldre: 

 *HURRA!! Elevene har på forrige torsdag klart 3 stjernetimer på en dag. Dette er første gang elevene har klart dette siden vi begynte i 
høst.   
*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 å skrive tekster fra Villa Mekk på skolen denne uka. 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 å skrive tekster fra Villa Mekk på skolen denne uka. Se tema ovenfor.I matematikk fortsetter vi å jobbe med 
addisjon og subtraksjon i tallområdet 0-100. Vi repeterer hva som blir ti, titallsystemet og tierovergang. 
*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.  Dette har vært litt bedre i forrige uke, men vi jobber videre med målet denne 
uka også. 
*I neste uke, på tirsdag 9/2, skal vi på Fillan da det arrangeres barnas kulturuke. Vi skal på museet, biblioteket og se på kino.  
*Husk at alle elever må vaske hender før de drar hjemmefra, og når de kommer hjem igjen etter endt skoledag!  
*TALEOPPTAK: Gå på appen taleopptak på Ipaden. Trykk på rød sirkel, les inn leseleksa og velg pil ut av boks og send i chat til Camilla. 
* Ta kontakt med kontaktlærer Camilla om det er noe du lurer på. Enten på mobil: 47701806 eller e-post: camilla.yttereng@hitra.kommune 

 



 
 

 
Matematikk 2.trinn: 
 
Læringsmål:  
Jeg kan regne disse regnestykkene: 
45+8= 
38+16= 
48-9= 
70-37= 
 
 

   
 

 
 

Matematikk 1.trinn: 
 
Læringsmål: Jeg vet hvilke tall vi kan plusse 
sammen for å få 10. (Tiervennsangen) 
 

   
 

 
  

 
 

Norsk 2.trinn:  
 
Læringsmål: Jeg har lest ei av leseleksesidene 
mine 3 ganger hver leksedag. 
 

   
 

 
 

Norsk 1.trinn: 
 
Læringsmål: :   Jeg har lest ei av leseleksesidene 
mine 3 ganger. 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Engelsk: 
 
Læringsmål:  
1.trinn: Jeg kan alle ordene vi har lært i temaet muntlig.  
2.trinn: Jeg kan skrive alle ordene vi har lært i temaet og vet 
hva de betyr på norsk 
 

 
 
 

 

   
 

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: 




