
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. 56- 59 og 62- 65 
til fredag. 
 
Læringsmål:  
Jeg kan regne disse regnestykkene: 
80-30= 
33+19= 
64-45= 
63-19= 
 
Matematikk 1.trinn: 
Tema: Addisjon med tallene 0-10 
Begrep: Skriv antallet 
Hvor mange er det til sammen? 
 
Lekser: Multi 1b 
Mandag; Gjør s. 29-30 
Tirsdag: Gjør s.31-32 
Onsdag: Gjør s.33-35 
 
Læringsmål: Jeg vet hva ukas begrep betyr. 

Norsk 2.trinn: 
Tema: Lettlestbøker 
Lekser Mandag-Tirsdag og Torsdag  
Lesing: Send inn taleopptak av leselekser hver dag til Camilla i 
chat. Les inn den sida du trener 3 ganger på. 
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.  
 
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. Les inn den sida du trener tre ganger på. 
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. 
  

Samfunnsfag/Norsk/K og H –Uke 6: 
 
Tema: «Uke 6» 
 
Læringsmål: Elevene skal kunne gi 
eksempler på hvilke konsekvenser det kan 
ha å legge ut personlige bilder eller 
opplysninger om en selv på internett. 
 
Læringsmål: Elevene kan fortelle om helse 
som noe som handler om mange forskjellige 
ting. 
 
Læringsmål: Elevene skal kunne gi gode og 
dårlige eksempler på gode og dårlige sider 
ved det å være forelsket. 

 



 

 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Norsk  Barnas kulturuke 
på Fillan. Vi drar kl.08.30 

og kommer tilbake på 
skolen ca. 13.40 

FRI 
            

Norsk/Tema: Uke 6 Samfunnsfag/  
Tema: Uke 6 2 Norsk/Tema: Uke 6 Norsk/Tema: Uke 6 

3 Norsk/Tema: Uke 6 Matematikk Engelsk 

4 Matematikk  UTESKOLE Ta med varm 
og kald drikke, mellombar 
eller ei lita brødskive. 

Engelsk 

5 K og H/Tema: Uke 6 og 
nabbiperler 

Musikk 

6 Krle 

 Beskjeder til foreldre: 

 *På tirsdag 9/2, skal vi på Fillan da det arrangeres barnas kulturuke. Vi skal på museet, biblioteket og se på kino.  Ha med egen 
matpakke og drikke denne dagen. Ha på godt med klær, da vi blir noe ute denne dagen også.  Elevene trenger ikke å ta med 
skolebøker og Ipad. NB: Det blir IKKE svømming denne dagen.  
*HURRA!! Elevene har i denne uka klart å få 10 stjerner. På torsdag eller fredag får de velge hva de vil gjøre i to skoletimer. 
*Alle timer i norsk, samfunnsfag og Kunst og håndverk vil bli brukt til å jobbe med temaet «Uke 6». Se informasjon på eget skriv. 
*1.trinn jobber videre med temaet addisjon. Vi har nå lært hva som blir 10 til sammen og vil nå jobbe videre med å lære oss å skrive 
addisjonsstykker og regne ut svar. 
*2.trinn matematikk: 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 blir stadig bedre, men vi har ekstra fokus på det noen uker til. 
*Fokus på skolen hver morgen:  Vi voksne sier til elevene at alle må passe på å gi hverandre en god dag!  
*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.no 
 

 



 
 

 
Matematikk 2.trinn: 
Læringsmål:  
Jeg kan regne disse regnestykkene: 
80-30=, 33+19=, 64-45= og 63-19= 
 

   
 

 
 

Matematikk 1.trinn: 
Læringsmål: Jeg vet hva ukas begrep betyr. 
 

   
 

 
 

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. 
 

   
 

 
 
 

 
Ha ei fin uke!!  

 
Camilla, Maren, Sebastian og Magnus 

 
 
 
 
 

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 hend 
e at samme mål kommer neste uke også. 
 

 

Samfunnsfag/Norsk og Kunst og håndverk-Uke 6: 
 
 
Læringsmål: Elevene skal kunne gi eksempler på hvilke 
konsekvenser det kan ha å legge ut personlige bilder eller 
opplysninger om en selv på internett. 
 
Læringsmål: Elevene kan fortelle om helse som noe som 
handler om mange forskjellige ting. 
 
Læringsmål: Elevene skal kunne gi gode og dårlige eksempler 
på gode og dårlige sider ved det å være forelsket. 

Engelsk: 
Læringsmål:  
1.trinn:  
2.trinn:  
 

 
 

   
 

   

Forelder og elev har kontrollert læringsmål: 




