
Arbeidsplan for 1.-2.trinn, Knarrlagsund Oppvekstsenter uke 11 

 Mandag   Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Norsk/Lesekvart Norsk /Lesekvart  Norsk/Lesekvart Samfunnsfag/Lesekvart 

2 Norsk Norsk              FRI Norsk Naturfag 

3 Matematikk Matematikk  Matematikk Engelsk 

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

Engelsk 

5 Kunst og håndverk Musikk 

6 Musikk 

 Beskjeder til foreldre:                                                                                                                           Skoleonsdager  er i ukene: 12-15-18-21-24 

   

 På tirsdag førstkommende er det siste svømming. Til svømming: Ta med litt ekstra mat og vannflaske. Elevene blir ofte sulten 
etter å ha vært i bassenget. 

 I ukene 14 og 15 blir det kartlegginger for 1. og 2.trinn. Detter er kartlegginger som blir gitt av UDIR. Vi har kartlegginger i 
fagene norsk i uke 14 og matematikk i uke 15 for begge trinn. Jobb godt med lekser innen den tid. Litt greit å merke seg at 
disse kartleggingene går på tid, så her er det greit å trene seg litt på forhånd, hvor lenge 1,5 min eller 2 min varer. Det øves på 
skolen, men bør også øves på hjemme. 

 Barnas kulturdag blir avlyst i år på grunn av Koronasituasjonen. Istedenfor blir det digital kunstutstilling på Teams for alle 
skolene på Hitra torsdag 25/3 kl.09.30- 10.00. Dette er for 1.-4.trinn. I samme arrangement blir det utropt en vinner av Hitra 
leser. En lesekonkurranse mellom skolene på Hitra i 4.-5.trinn. Skolen som er vinner får en pokal. Knarrlagsund har fått pokal 
de to siste årene i denne konkurransen.  

 Minner om planleggingsdag for lærerne fredag 19.mars i uke 11. Da har elevene fri. 

 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.no 

 
 

 
 

 

mailto:camilla.yttereng@hitra.kommune.no


 
 
 
 
 

FAG: MANDAG TIRSDAG TORSDAG FREDAG INNLEVERING 

    Lever egenvurdering med  
underskrift. 
 
Lever lillabok. 
 
 

Matematikk  Multi 1b: Gjør s.35 Multi 1b: Gjør s.39 Multi 1b: Gjør s. 40 og 41 

Norsk   
Oppgaver med tegne og 
skrive gjør du i lillaboka 
di. 

Les: Herr Bjørn i skapet- 
s.13,14 og 15. 
Skriftlig: Tegn en tegning 
fra det du leste om og 
skriv to setninger til. 

Les: Herr Bjørn i skapet- 
a.16,17 og 18. 
Skriftlig: Tegn en tegning 
fra det du leste om og 
skriv to setninger til. 

Les: Herr Bjørn i skapet- 
s.19,20 og 21 
Skriftlig: Tegn en tegning 
fra det du leste om og 
skriv to setninger til. 

 
 
 
 

 
 

Fag: Mandag Tirsdag Torsdag Fredag innlevering 

    Lever egenvurdering med  
underskrift. 
 
Lever lillabok. 

Matematikk  Multi 1a: Gjør s. 16 og 17 Multi 1a: Gjør s. 20 og 21 Multi 1a: Gjør s. 22 og 23 

Norsk   
 
Oppgaver med teikne og 
skrive gjør du i lillaboka 
di. 

Aunivers.lokus.no: 
Les: Musa og løva 
Skriftlig: Skriv 7 setninger 
om hva en fabel er og hva 
synes du om fabler? 

Aunivers.lokus.no: 
Les: Dyreliv-Vil du se en 
ekte tiger? 
Skriving: Hvilke dyr vet du 
om? Dyr i Norge og i 
andre land. 

Aunivers.lokus.no: 
Les: Dyreliv- Verdens 
største dyr 
Skriving: Dra ordene til 
rett boks. Ord med og 
uten dobbel konsonant. 

 
 

Lekser for 1.trinn uke 11: 

                Lekser for 2.trinn uke 11: 



 
 
 
 
 

Foreldre og elev har kontrollert læringsmål: ______________________________________________________ 
 
Matematikk 2.trinn: 
Læringsmål: Jeg kan finne det dobbelte av et 
tall 
 

   
 

 

Matematikk 1.trinn: 
 
Læringsmål: Jeg har trent på å regne med 
subtraksjon. 
 

   
 

 

Norsk 2.trinn:  
Læringsmål: Jeg har øvd på hvordan jeg kan 
finne ut om ord har dobbel konsonant eller 
ikke. 

   
 

 

Norsk 1.trinn: 
Læringsmål: Jeg har skrevet og tegnet fra det 
jeg leste om i leseleksa. 
 

   
 

 
  
 
 
 
 

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. 

 

Samfunnsfag: 
 
Læringsmål: Jeg vet at det finnes flere forskjellige typer 
familier 
 

   
 

 
 

 
Ha ei fin uke!!  

Camilla, Maren, Mary-Ann, Magnus og Sebastian  

Engelsk: 
 
Læringsmål: Jeg kan navnet på klær, farger og 
forskjellige ting i klasserommet.  

 

Egenvurdering av læringsmål uke 11: 


