
Arbeidsplan for 1.-2.trinn, Knarrlagsund Oppvekstsenter uke 14 

 Mandag   Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1  
FRI 

2.påskedag 
 

Norsk /Lesekvart  
FRI 

Norsk/Lesekvart Samfunnsfag/Lesekvart 

2 Norsk              Norsk Naturfag 

3 Matematikk Matematikk Engelsk 

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

Engelsk 

5 K og H Musikk 

6 Krle 

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

   

 Udir har utsatt fristen for gjennomføring av kartleggingsprøver. Nytt blir følgende: I ukene 17 og 18 blir det kartlegginger for 1. 
og 2.trinn. Detter er kartlegginger som blir gitt av UDIR. Vi har kartlegginger i fagene norsk i uke 17 og matematikk i uke 18 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. 

 Svømmeperioden for 1.-2.trinn er ferdig for dette skoleåret. Det blir gym på mandager framover og ut skoleåret. 

 Vi gratulerer 4. og 5.trinn med 1.plass i Hitra leser!  Vi gratulerer også lærerne som fikk 1.plass i samme konkurranse.  

 Ta med nok skifteklær denne uka da det er varslet skiftende vær og kaldt. 

 1.trinn: Les fra s. 6 i Herr Bjørn i skapet og videre i boka. Hvor langt leser du på 15 minutter? (Effektiv lesing) 

 2.trinn: Denne uka leser vi videre i leseboka Fabel på Ipad. Hovedtemaet vi begynner med nå heter «I trafikken». Til fredag har 
elevene i oppgave å gjenfortelle muntlig fra det de har lest om temaet. Legg merke til begrep,kameraord. 

 2.trinn: Grej of the day fortsetter denne uka også. Hint: Stankelbein. Flott at dere jobber godt med dette arbeidet.  

 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 

 



 
 
 
 

FAG: MANDAG TIRSDAG TORSDAG FREDAG INNLEVERING 

    NB: Noen får ekstra 
øvehefter denne uka slik 
at de får trene på 
bokstaver de er usikre på. 
Jobb godt med disse 
leksene. Lever på fredag. 

Matematikk  Leksefri Multi 1b: Gjør s.49-55 til 
fredag 

Multi 1b: Gjør s.49-55 til 
fredag 

Norsk  
Lever alle 
setningspuslespill i chat til 
Camilla. (1.trinn) 
 

 Les: Herr Bjørn i skapet- 
s.28 og 29 
Skriftlig: 
Setningspuslespill på Ipad 
Herr B. i skapet s.6 og 7 

Les: Herr Bjørn i skapet- 
Les fra s.6 og les i 15 min. 
Setningspuslespill på Ipad 
Herr B. i skapet s.8 og 9 

 
 
 
 

 
 

Fag: Mandag Tirsdag Torsdag Fredag innlevering 

     
Gjenfortelling: Øv deg 
muntlig på å gjenfortelle 
det du har lest om «I 
trafikken. 

Matematikk  Leksefri Multi 2b:Gjør s.90 og 92 Multi 2b:Gjør s. 93 og 94 

Norsk   
Begrep-kameraord:  
over-ikke-øyekontakt-
øyet-de- stopper 

 Aunivers.lokus.no: 
Les på Ipad: Sur tiger 

Aunivers.lokus.no: 
Les på Ipad: Ut på tur 

                Lekser for 2.trinn uke 14: 

              Lekser for 1.trinn uke 14: 



 
 
 
 
 
 

Foreldre og elev har kontrollert læringsmål: ______________________________________________________ 
 
Matematikk 2.trinn: 
Læringsmål: Jeg kan regne subtraksjon med 
tierovergang. ( F.eks: 25-18= 7) 
 

   
 

 

Matematikk 1.trinn: 
 
Læringsmål: Jeg vet hva en tallrekkefølge er. 
(Hoppe f. eks med 2 eller 3 om gangen) 
 

   
 

 

Norsk 2.trinn:  
Læringsmål: Jeg kan gjenfortelle det jeg har lest 
om temaet «I trafikken.» 
 

   
 

 

Norsk 1.trinn: 
Læringsmål: Jeg har lest 15 min i «Herr Bjørn i 
skapet» eller annen bok til hver leksedag denne 
uka. 
 

   
 

 
  
 
 
 
 

Fargeforklaring på egenvurdering:  
Gul: Dette kan jeg godt. 
Blå: Dette kan jeg litt men må trene mere. 
Rosa: 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 forskjellige typer 
familier. 
 

   
 

 
 

 
Ha ei fin uke!!  

Camilla, Maren, Mary-Ann, Magnus, Dennis og 
Sebastian  

Engelsk: 
 
Læringsmål: Jeg kan si navnet på alle 
årstidene. 

Egenvurdering av læringsmål uke 14: 



 


