
Arbeidsplan for 1.-2.trinn, Knarrlagsund Oppvekstsenter uke 16 

 Mandag   Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Norsk Norsk /Lesekvart FRI Norsk/Lesekvart Samfunnsfag 

2 Norsk Norsk               Norsk Naturfag 

3 Matematikk Matematikk  Matematikk Engelsk 

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

Engelsk 

5 Innegym  K og H Musikk 

6 Krle 

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

  Det blir innegym på mandager framover og ut skoleåret. Ta med klær, innejoggesko og utstyr og dusjing. 

 1.trinn er ferdig med Multi 1b. Kjempebra jobba!  I matematikk jobber vi med subtraksjon i et mattehefte. 

 Grej of the day er bare for 2.trinn. 

 Lesing for både 1. og 2.trinn: Les leseleksene tre ganger til hver leksedag. Veldig viktig at dette arbeidet følges opp. Om det 
trengs tilpasninger, ta kontakt med meg slik at vi kan se på det sammen.  Fyll ut på leseskjema.  

 2.trinn får lettlestbøker i engelsk fra og med denne uka og fram til sommeren. Tren godt på å lese engelsk og før opp i 
leseskjema. 

 

 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


               Lekser for 1.trinn uke 16 
 
 

FAG: MANDAG TIRSDAG TORSDAG INNLEVERINGER 

     
Til alle leksedager 
Screenshot oppgaver i 
norsk på Ipad og send til 
meg i chat for hver 
leksedag. 

Matematikk  Mattehefte: Gjør 10 sider i 
heftet ditt til fredag. 

Mattehefte: Gjør 10 sider i 
heftet ditt til fredag. 

Mattehefte: Gjør 10 sider i 
heftet ditt til fredag. 

Norsk  
Fokusord: finner- krabber- 
senere- reker- midt på – 
sakte- kiler 

Les: Fabel lesebok- link 
sendt i chat: Sjøstjerne 
Skriftlig på Ipad: Tankekart 
til teksten om sjøstjernen. 
 

Les: Fabel lesebok- link 
sendt i chat: Født som gutt 
Skriftlig på Ipad: Trekk 
ordene til riktig sted 

Les: Fabel lesebok- link 
sendt i chat: Krabbefiske 
Skriftlig på Ipad: Lag et 
tankekart i Kidspiration 
om livet i fjæra. 

 
 
 
 

 
 

Fag: Mandag Tirsdag Torsdag INNLEVERINGER: 

    Mattehefte: Gjør lekser til 
fredag 
Til alle leksedager 
Screenshot oppgaver i 
norsk på Ipad og send til 
meg i chat for hver 
leksedag. 

Matematikk  Mattehefte: Gjør 8 sider 
til fredag. 

Mattehefte:  Gjør 8 sider 
til fredag. 

Mattehefte: Gjør 8 sider 
til fredag. 

Norsk   
Fokusord: etter- bøker- 
forfatter- veldig- dette 
 
Her dag: Les 15 minutter i 
engelsk lettlestbok. 

Aunivers.lokus.no: Fabel 
lesebok- link sendt i chat: 
Åttos mysterier 
Skriftlig på Ipad: Hva tror 
du skjer? Skriv videre.  

Aunivers.lokus.no: Fabel 
lesebok- link sendt i chat:  
Hvordan finner du riktig 
bok? 
Skriftlig på Ipad: Skriv 
navnene til noen ………. 

Aunivers.lokus.no: Fabel 
lesebok-link sendt i chat:  
Bokanmeldelse s.1 og 2 
Skriftlig på Ipad: Skriv en 
bokanmeldelse på en 
lettlestbok. 

                Lekser for 2.trinn uke 16: 



 
 
 
 
 
 

Foreldre og elev har kontrollert læringsmål: ______________________________________________________ 
 
Matematikk 2.trinn: 
Læringsmål: Jeg vet hva å speile en figur er. 
 

   
 

 

Matematikk 1.trinn: 
 
Læringsmål: Jeg kan regne med subtraksjon 
med tallene 0-10. 
 

   
 

 

Norsk 2.trinn:  
Læringsmål: Jeg vet hva alfabetisk rekkefølge er 
og jeg kan si hele alfabetet. 
 

   
 

 

Norsk 1.trinn: 
Læringsmål: Jeg kan si fire faktaopplysninger 
om liv i fjæra/sjøen. 
 

   
 

 
  
 
 
Naturfag: Vi opplever naturen til forskjellige 
årstider. 
 
Læringsmål:  Jeg kan fortelle om noen 
vårtegn har sett. 
 

Fargeforklaring på egenvurdering:  
Gul: Dette kan jeg godt. 
Orange: Dette kan jeg litt men må trene mere. 
Gult: 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: Familien 
 
Læringsmål: Jeg vet at det finnes ulike typer familier. 
 

   
 

 
 

 
Ha ei fin uke!!  

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

Engelsk:  Spørreord: what- when- why- how 
 
Læringsmål: Jeg kan fire spørreord. 

Egenvurdering av læringsmål uke 16: 



 


