
Arbeidsplan for 1.-2.trinn, Knarrlagsund Oppvekstsenter uke 18 

 Mandag   Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Norsk UDIR-kartlegging 
Norsk 

Norsk Norsk/Lesekvart Samfunnsfag 

2 Norsk Matematikk Norsk Naturfag 

3 Matematikk Norsk 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 

 Vi har UDIR kartlegging i norsk på tirsdag i de to første timene.  
Formålet med kartleggingsprøvene er: 
Kartleggingsprøvene i lesing, regning, engelsk og digitale ferdigheter på 1.-4. trinn, er laget for å finne elever som trenger ekstra 
oppfølging. Det er viktig at disse elevene blir sett tidlig i løpet slik at de kan få tilbud om den tilrettelegginga de har krav på. 
Kartleggingsprøvene er dermed også eit verktøy for å hindre at elever fell frå seinere i opplæringsløpet. 
*Det er fri for elevene følgende dager i uke 19: Torsdag 13. mai, Fredag 14.mai og Mandag 17.mai.  
 *Det er fri for elevene følgende dag i uke 20: Mandag 24.mai. 
*Når vi har alternative dager med undervisning får vi mange spørsmål om elevene trenger bøker og Ipad. Svaret er ja. Noen ganger 
blir ikke ting som vi planlegger på forhånd. Det kan være mange årsaker til at vi endrer på det planlagte. Da er det veldig greit at 
elevene har med seg det utstyret/bøkene som står på planen uansett om sekk blir tyngre.  
Lesing for både 1. og 2.trinn: Les tre ganger på en av sidene når du leser leseleksene til hver leksedag.  
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 

 

SFO - 

telefonnummer: 

72441836 



               Lekser for 1.trinn uke 18 
 
 

FAG: MANDAG TIRSDAG TORSDAG INNLEVERINGER 

    Til alle leksedager 
Screenshot oppgaver i 
norsk på Ipad og send til 
meg i chat for hver 
leksedag. 
Matematikk: Noen av de 
8 sidene gjør vi på skolen 
også. 

Matematikk  Mattehefte: Gjør 8 sider i 
heftet ditt til fredag. 

Mattehefte: Gjør 8 sider i 
heftet ditt til fredag. 

Mattehefte: Gjør 8 sider i 
heftet ditt til fredag. 

Norsk- Insekter 
Fokusord: pappa- vinger-  
den- bille- blir- puppe 

Les: Fabel lesebok- link 
sendt i chat: Veps 
Skriftlig på Ipad: 
Ordfabrikken 

Les: Fabel lesebok- link 
sendt i chat: Marihøna 
Skriftlig på Ipad: Finn ord 
med gl eller gr. 

Les: Fabel lesebok- link 
sendt i chat: Mygg 
Skriftlig på Ipad: Skriv ord 
om mygg. 

 
 
 
 

 
 

Fag: Mandag Tirsdag Torsdag INNLEVERINGER: 

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

Matematikk  Multi 2B: Gjør ferdig boka 
til fredag. 

Multi 2b: Gjør ferdig boka 
til fredag. 

Multi 2b: Gjør ferdig boka 
til fredag. 

Norsk – Vær og klima 
Fokusord: mange- 
værmelding- symbol- enn- 
været- klima 
Her dag: Les 15 minutter i 
engelsk lettlestbok 

Aunivers.lokus.no: Fabel 
lesebok- link sendt i chat: 
En værmelding trenger 
ikkje ord. 
Skriftlig på Ipad: Hvilke 
klær passer? 

Aunivers.lokus.no: Fabel 
lesebok- link sendt i chat: 
Hvorfor forandrer klimaet 
seg? 
Skriftlig på Ipad: Hva liker 
du å gjøre når det regner? 

Aunivers.lokus.no: Fabel 
lesebok- link sendt i chat: 
Regn, yr snø og hagl. 
 
Skriftlig på Ipad: Hva tror 
du skjer? Skriv videre 

                Lekser for 2.trinn uke 18: 



 
 
 

Foreldre og elev har kontrollert læringsmål: ______________________________________________________ 
 
Matematikk 2.trinn: 
Læringsmål: Jeg har gjort ferdig Multi 2b. 
 

   
 

 

Matematikk 1.trinn: 
 
Læringsmål: Jeg kan regne med subtrasjon i 
tallområdet 0-10. 
 

   
 

 
Engelsk 1.trinn:  
Læringsmål: Jeg kan navne på mine 
kroppsdeler. Head, arm, leg, hand, foot 
Engelsk 2.trinn:  
Læringsmål: Jeg skrive hvilke kroppsdeler jeg 
har. I have a...     He/she has.... Head, arm, leg, 
hand, foot 

   
 

 
 
 

Norsk 2.trinn:  
Læringsmål: Jeg har lest om vær og klima denne 
uka og husker fem ting fra det jeg har lest. 
 

   
 

 

Norsk 1.trinn: 
Læringsmål: Jeg har lest tekster om insekter 
denne uka og husker fire ting fra det jeg har 
lest.  

   
 

 
 
Naturfag: Vårtegn 
 
Læringsmål: Jeg kan fortelle om noen 
vårtegn jeg har sett. 
 

   
 

 
 

Fargeforklaring på egenvurdering:  
Blå: Dette kan jeg godt. 
Gul: Dette kan jeg litt men må trene mere. 
Grønn: 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: Barnas rettigheter 
 
Læringsmål: Jeg kan si en rettighet som alle barn har. 
 
 

   
 

 
 
Krle: Vi lærer om Hinduismen og noen av de viktigste 
Gudene. 
Læringsmål: Jeg vet navnet på disse Gudene i 
Hinduismen: Ganesha, Vishnu og Shiva.  

   
 

 

 

Egenvurdering av læringsmål uke 18: 


