
 

Godt nyttår alle sammen!  

Hei.   Her kommer årets første arbeidsplan. I denne uken vil all undervisning foregå via 

nettundervisning. Dagene er satt opp med klokkeslett for både undervisning og pauser. Dette for å 

gjøre overgangen fra undervisning på skole til hjemmeskole, og omvendt når den tid kommer, lettere 

for elevene. Små barn trenger rutiner, struktur for å kunne ha oversikt over hverdagen. Vi vil skape 

gode dager sammen på Teams for alle. Vi prøver ut sosiale grupper hver dag, der jeg og Anniken vil ha 

egne grupper på tvers av 1.- og 2.trinn. Elevene er selv pådrivere for aktiviteten, men vi lærerne har 

opplegg i bakhånd om elevene ikke finner på noe selv. Vi prøvde ut Teams før jul og det er jeg veldig 

glad for. Nå har vi et grunnlag å starte ut fra. Jeg er dypt rørt og imponert over dere foreldres 

deltakelse før jul her på Teams. Jeg anbefaler at dere er med de første 30 minuttene hver                     

dag eller til eleven er blitt trygg på læringsbrettet og Teams.  

 

Oppringing Tid Undervisning/arbeide    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla ringer opp hver elev hver 

dag. Samtalene varer i 

ca. 5-10 minutter. NB: Det er mulig 

det kan bli forskyvninger på 

tidspunkt.  

09.00 – 09.30  

 

 

 

 

Pause 09.30- 09.45 

Norsk: Oppgave 1: Tirsdag og torsdag 

*Skrive flaskepost til læreren. Introduksjon og 

igangsetting med individuelt arbeide. 

Oppgave 2: 

*Hvis tid til overs, tren på å skrive de bokstavene du er 

usikker på. Helst med blyant på ark eller på 

imallesing.no. Se i din chat for hvilke bokstaver. 

*Lesing hver dag: Imallesing.no. Bokstavene: a-m-r 

09.45- 10.15  

 

Pause: 10.15- 10.30 

Matematikk Oppgave:   

*Svar på oppgave sendt i chat, tallenes oppbygning. 

Bruk appen Kidspiration og screenshot hvert tall med 

mengde og send svaret på oppgaven til Camilla innen 

fredag. 

10.30-11.00  Lunsj 

11.00- 11.30 Friminutt – ute 

11.30- 12.00  

Pause 12.00-12.15 

Gruppe- sosialt treff.  Alle med!  

NB: Anniken og Camilla ringer opp gruppene. 

12.15    Tirsdag og torsdag: Uteskole Før dere går ut på uteskole, samles vi felles på 

Teams til gjennomgang av oppgave dere skal gjøre på uteskole. (Fotografering og 

islykt) Send bilde til Anniken i chat. 

Fredag: Engelsk (Ingen uteskole) 

*Oppgave: Ta bilde av noe som er red, green, blue, yellow, orange, black, white. Lag 

et tankekart i Kidspiration og skriv navnet på fargen på det du har tatt bilde av. 

*Svar på oppgave gjøres i appen Kidspiration og sendes til Anniken i chat. 

NB: Linker til fysiske øvelser og filmsnutter blir sendt i chat.  

NB: Les skjønnlitteratur 15 min hver ettermiddag. Les selv eller en voksen leser.  

NB: Oppgaver på uteskole avsluttes kl.13.00, eller seinere om dere ønsker selv. 

Jeg kan kontaktes på mail: camilla.yttereng@hitra.kommune.no eller på mobil 47701806.  

Rekkefølge på 

oppringing 

kl.13.30- 14.00: 

Anna Maria, 

Eimante, Espen, 

Jonah, Lucia, Rolf, 

Sander og Theo 

 

Grupper- sosialt treff: 

1: Anton, Anna Maria, 

Espen, Theo og Lucia 

2: Alma, Eimante, 

Jonah, Rolf og Sander 

Camilla og Anniken 

ringer dere opp 
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