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MOTTAKSSKOLEN

OPPVEKST
MOTTAKSSKOLEN
SMÅTRINN – KLASSE A/ M1

Halvårsplan norsk, matte,
våren 2022

Gruppe: B (2. - 4. trinn)

Læremidler:
Norsk (10 t)                                                                                                                               Matte (3 t)
Språkskrinet 1- 3, Annika Mortensen og Marianne Bilström                                            Radius 1-4, Dahl m.fl.
Nye ord 1 og 2, Jorid Sørli og Hippas Eriksson
Leseforståelse START, 1 og 2, Hanne Solem
Lesebøker, Odd Haugstad
Ukas ord 1 og 2, Hanne Solem
Biblioteksbøker og andre lettlestbøker fra blant annet Salto
Utdrag fra andre læreverk

Tema/uteskole (6 t) Kunst (1 - 2 t)
Egenprodusert materiell                                                                                                           Hentet fra diverse bøker, nettsider osv.
Utdrag fra ulike læreverk

IKT (1 t og i andre undervisningstimer)                                                                                Engelsk (1 t)
Chromebook bærbar                                                                                                                 Utdrag fra læreverk
Stasjonær PC
Google Disk
Google Classroom
Ulike nettressurser



Mottaksskolens sosiale mål: Mottaksskolens fagmål:

Elevene har sosial kompetanse når de:
- tolerer andres kultur, bakgrunn, religion og kjønn og viser evne til å sette
seg inn i hvordan andre har det.

Eleven kjenner det norske språket og utvikler språklig selvtillit og trygghet,
faglig og sosialt. Språket skal være et redskap slik at eleven er i stand til å
følge ordinær opplæring.

Mål for faget (i relasjon til kunnskapsløftet)

Norsk
Et hovedmål for opplæringen er å gi elevene kunnskaper i muntlig og skriftlig norsk tilsvarende Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter

Matte
Faget er bygget på ulike relevante kompetansemål etter 2., 3. og 4. trinn i Matematikk.
Læreplan i matematikk

Tema
Faget er bygget på ulike relevante kompetansemål etter 2. trinn fra læreplanene i Naturfag, KRLE og Samfunnsfag.
Læreplan i Naturfag
Læreplan i KRLE
Læreplan i Samfunnsfag

Kunst
Faget er bygget på ulike relevante kompetansemål etter 2. trinn fra læreplanen i Kunst.
Læreplan i Kunst

Engelsk
Faget er bygget på ulike relevante kompetansemål etter 2. trinn fra læreplanen i Engelsk.
Læreplan i Engelsk

IKT
Undervisning følger Mottaksskolen sin IKT-plan.
IKT-plan for Mottaksskolen 2021/2022

https://www.udir.no/lk20/nor07-02/kompetansemaal-og-vurdering/kv99
https://www.udir.no/lk20/mat01-05?lang=nob
https://www.udir.no/lk20/nat01-04/kompetansemaal-og-vurdering/kv81
https://www.udir.no/lk20/rle01-03/kompetansemaal-og-vurdering/kv176
https://www.udir.no/lk20/saf01-04/kompetansemaal-og-vurdering/kv148
https://www.udir.no/lk20/khv01-02/kompetansemaal-og-vurdering/kv156
https://www.udir.no/lk20/eng01-04/kompetansemaal-og-vurdering/kv1?lang=nob
https://www.minskole.no/mottaksskolen/Underside/10971




Uke 1 Læreplan Emner Mål/Innhold Læremidler
Ord og uttrykk

Tverrfaglig

Norsk Knytte bokstaver til lyder og
trekke lyder sammen til ord i
lesing og skriving.

Delta i enkle samtaler om
kjente emner fra hverdagslivet
og fra ulike fag med støtte fra
kontekst og samtalepartner.

Lesing

Juleferie
Julefeiring

Jeg ser på overskrift og bilde før jeg leser
teksten.
Jeg leser hver dag.

Jeg forteller om juleferien min.
Jeg skriver en enkel tekst fra juleferien.

Lese leselekse hver dag på skolen og
hjemme. Bruke leselogg.
Fokus på førlesing.

Øveord: nisse, grøt, gave, stjerne, juletre,
snømann, snøflak, lue, pepperkake

IKT Eleven skal vite hva et
brukernavn og et passord er.

Brukernavn
Passord

Jeg kan logge inn med brukernavn og
passord på Google Disk.

Elevene får nye passord de må lære seg.

Matte Eksperimentere med teljing
både framlengs og baklengs,
velje ulike startpunkt og ulik
differanse og beskrive mønster i
teljingane.

Telle
Telle videre
Tiere og enere

Jeg kan telle frem og tilbake til 20/100 på
norsk.
Jeg øver på å telle videre.
Jeg øver på å dele tall i tiere og enere.

Jeg lærer tallene til 1000.

Kartlegge elevenes kunnskapsnivå
Radius 2a og 2b

Radius 3a, kapittel 2

Tema Undre seg, utforske og lage
spørsmål, og knytte dette til
egne eller andres erfaringer.

Vann Jeg kan fortelle hvorfor vann blir til is.
Jeg undersøker hva som skjer med vann
når det fryser til is.
Jeg skriver en enkel rapport.

Vi fyller vann i glass og ser hva som skjer
med vann når det fryser. Blir det større
eller mindre i volum. Se Leseforståelse
START s. 20

Øveord: vann, is, fryse, kald,
minusgrader

Norsk

Uteskole Utforske uteaktiviteter og
samarbeide med andre under
vekslende årstider i nærmiljøet.

Forstå og praktisere turregler og
bruke klær etter vær og forhold i
naturen.

Vinter
Vinteraktiviteter

Jeg blir deltar på ulike
vinteraktiviteter.
Jeg lærer navnet på noen
vinteraktiviteter.
Jeg kler meg etter været.

Skøyter, ake, ski, snølykt, snøengel,
snømann

Lære seg å bruke og ta vare på utstyret.

Tema



Engelsk Bruke digitale ressurser for å
oppleve språket via autentiske
språkmodeller og
samtalepartnere.

My family Jeg kan navnet på noen
familiemedlemmer.

Mother, father, brother, sister,
grandmother, grandfather, baby. Fokus på
det muntlige. Bruke Salaby.

Sosialt Klassemiljø Jeg er med å lager klasseregler. Lage felles klasseregler med fokus på hva
vi skal gjøre.

Uke 2 - 3 Læreplan Emner Mål/Innhold Læremidler
Ord og uttrykk

Tverrfaglig

Norsk Knytte bokstaver til lyder og
trekke lyder sammen til ord i
lesing og skriving.

Skrive enkle setninger og tekster.

Utforske grunnleggende mønstre
for norsk
rettskriving, formverk og
setningsstruktur.

Lesing

Setning

Jeg ser på overskrift og bilde før jeg leser
teksten.
Jeg leser hver dag.

Jeg lærer om kjennetegn ved en setning.

Lese leselekse hver dag på skolen og
hjemme. Bruke leselogg.
Fokus på førlesing.

Setning:
● Punktum
● Stor bokstav
● Mellomrom
● Mening

Snakke om begrepene bokstav, ord og
setning.

IKT Eleven skal vite hva et
brukernavn og et passord er.

Brukernavn
Passord

Jeg kan logge inn med brukernavn og
passord på Google Disk.

Elevene får nye passord de må lære seg.

Matte Eksperimentere med teljing
både framlengs og baklengs,
velje ulike startpunkt og ulik
differanse og beskrive mønster i
teljingane.

Telle
Telle videre
Tiere og enere

Jeg kan telle frem og tilbake til 20/100 på
norsk.
Jeg øver på å telle videre.
Jeg øver på å dele tall i tiere og enere.

Jeg lærer tallene til 1000.

Kartlegge elevenes kunnskapsnivå
Radius 2a og 2b

Radius 3a, kapittel 2

Tema/
Uteskole

Oppleve naturen til ulike
årstider, reflektere over hvordan

Vinter
Vinteraktiviteter

Jeg kjenner til noen kjennetegn for
vinter.

Skøyter, ake, ski
Lære seg å bruke og ta vare på utstyret.



naturen er i endring, og hvorfor
året deles inn på ulike måter i
norsk og samisk tradisjon.

Forstå og praktisere turregler og
bruke klær etter vær og forhold i
naturen.

Jeg blir deltar på ulike
vinteraktiviteter.
Jeg lærer navnet på noen
vinteraktiviteter.
Jeg kler meg etter været.

Øveord: skøyter, ski, akebrett,
snøengel, snølykt, snøball

Engelsk Bruke digitale ressurser for å
oppleve språket via autentiske
språkmodeller og
samtalepartnere.

Seasons Jeg lærer om årstid, måneder og vær.
Jeg kan fortelle hva de fire årstidene
heter.

Bruke Salaby

Sosialt Lage og følge regler og trinnvise
instruksjoner i lek og spill.

Klassemiljø
Regler

Jeg spiller sammen med lekegruppa mi. Starte med lekegrupper der elevene kan
lære seg leker de kan leke sammen inne
og ute. Fokus på fairplay, vente på tur osv.

Uke 4 - 5 Læreplan Emner Mål/Innhold Læremidler
Ord og uttrykk

Tverrfaglig

Norsk Samtale om noen kunst- og
kulturuttrykk fra ulike land og
kulturer.

Lytte til og samtale om
skjønnlitteratur og sakprosa på
bokmål og nynorsk.

Eventyr Jeg kjenner til noen norske og samiske
eventyr.
Jeg vet om noen kjennetegn ved eventyr.
Jeg deltar i samtaler om eventyr fra
forskjellige kulturer.

Salaby sine sider om Eventyr
Finne filmsnutter på Youtube
Høytlesing

Øveord: eventyr, troll, prinsesse, Espen
Askeladden, magi

Hver dag lese vi leselekse med fokus på
enkle lesestrategier (dette gjør vi hele
perioden).

● Førlesing
● Gjenfortelle
● Gjentatt lesing



IKT Eleven skal kunne produsere en
enkel sammensatt tekst.
Eleven kan skrive enkle tekster
med funksjonell håndskrift og
digitalt

Google Dok.
Skrift
Størrelse
Farge
Sett inn bilde

Jeg kan skrive i Google Dokumenter.
Jeg eksperimenterer med skrifttype,
størrelse og farge.
Jeg kan sette inn et bilde.

La elevene leke seg med å endre
skrifttype, farge og størrelse.

Finne passende bilde til tekst. F. eks
gjenfortelling av et eventyr.

Norsk

Matte Utforske tall, mengder og telling
i lek, natur, billedkunst, musikk
og barnelitteratur, representere
tallene på ulike måter og
oversette mellom de ulike
representasjonene.

Tallvenner Jeg lærer om tallvenner.
Jeg kjenner til tiervenner.

Jeg lærer tallene til 1000.

Radius 2a, kapittel 1

Radius 3a, kapittel 2

Tema/
uteskole

Oppleve naturen til ulike
årstider, reflektere over
hvordan naturen er i endring,
og hvorfor året deles inn på
ulike måter i norsk og samisk
tradisjon.

Forstå og praktisere turregler og
bruke klær etter vær og forhold
i naturen.

Vinter
Vinteraktiviteter

Jeg kjenner til noen kjennetegn for
vinter.
Jeg blir deltar på ulike
vinteraktiviteter.
Jeg lærer navnet på noen
vinteraktiviteter.
Jeg kler meg etter været.

Skøyter, ake, ski
Lære seg å bruke og ta vare på utstyret.

Øveord: skøyter, ski, akebrett,
snøengel, snølykt, snøball

Kunst Eksperimentere med form,
farge, rytme og kontrast.

Bokmerke
Klippe
Lim

Jeg lager et bokmerke.
Jeg øver på å klippe etter mønster.

Finne mal på Pinterest. Lage forskjellige
former, farger osv.

Sosialt Lage og følge regler og
trinnvise instruksjoner i lek og
spill.

Klassemiljø
Regler

Jeg spiller sammen med lekegruppa mi. Starte med lekegrupper der elevene kan
lære seg leker de kan leke sammen inne
og ute. Fokus på fairplay, vente på tur osv.

Uke 6-7 Læreplan Emner Mål/Innhold Læremidler
Ord og uttrykk

Tverrfaglig

Norsk  Låne og lese bøker fra Bibliotek Jeg låner bøker en bok på biblioteket. Bokstavtest: sjekke om elevene kan



biblioteket.
 

Forstå og bruke
grunnleggende begreper og
fagord.

Låne

Sammensatte ord
Motsetninger

Jeg finner en bok jeg kan lese.

Jeg vet at to ord kan settes sammen til et
ord.
Jeg leser sammensatte ord.
Jeg kan finne ord som betyr det motsatte.

skrive stor og liten bokstav.

Språkskrinet 1 s. 8.
Språkskrinet 1 s. 20

Øveord: løvetann, postkasse, armbånd,
regnbue, vannmelon, nisselue

IKT Eleven skal kunne produsere
en enkel sammensatt tekst.

Eleven kan skrive enkle tekster
med funksjonell håndskrift og
digitalt

Google Dok.
Mellomrom
Skifte linje (enter)
Angre skrift

Jeg kan skrive i Google Dokumenter.
Jeg kjenner til taste for mellomrom, skifte
linje og angre skrift.

Lage oppgaver der elevene må lage
mellomrom mellom ord i en setning.

Matte Utforske addisjon og
subtraksjon og bruke dette til å
formulere og løse problemer fra
lek og egen hverdag.

Utforske og beskrive
generelle egenskaper ved
partall og oddetall.

Pluss og minus

Partall
Tiere og enere

Jeg kan regne med pluss og minus.
Jeg lærer om forskjellen på partall og
oddetall.
Jeg kan regne med tiere og enere.

Radius 2a, kapittel 1
Radius 2b, kapittel 7

Tema Beskrive og gi eksempler på
mangfold i Norge, med vekt på
ulike familieformer og
folkegrupper, inkludert det
samiske urfolket.

 
 

Familie

Folkegrupper
Urbefolkning

Jeg forteller om min familie.
Jeg kjenner til ulike familieformer.
Jeg samtaler om familieformer i ulike
kulturer.

Jeg lærer om det samiske urfolket.
Jeg lærer noen samiske ord.
Jeg lærer om den samiske kulturen.

Undervisning - Sex og Politikk
Salaby Familien

Samiske eventyr
Samisk kunstuttrykk

NRK Super
Frost/Frozen har mange elementer
inspirtert fra den samiske kulturen.

Øveord: mamma, pappa, bror, søster,
familie, slekt

Uteskole  Utforske  naturen i nærmiljøet Bål Jeg lærer hva et bål er. Elevene tar med mat de ønsker å grille

https://sexogpolitikk.no/seksualundervisning/
https://skole.salaby.no/1-2/samfunnsfag/familien


med varierte aktiviteter til ulike
årstider.

Mat ute Jeg kan fortelle litt om hvordan man
oppfører seg rundt et bål.
Jeg lager mat på bålet.

på bålet.
Sjokoladebanan, popcorn

Kunst Undersøke egenskaper ved
materialer og dele
sanseerfaringer.

Papir
Origami

Jeg undersøker papirets egenskaper.
Jeg bruker papir for å brette ulike former.

Finne instruksjonsvideoer på Youtube. La
elevene få erfare hvordan papiret egner
seg til å brette figurer og former.
Undersøke ulike papirtykkelser?

Sosialt Lage og følge regler og
trinnvise instruksjoner i lek og
spill.

Klassemiljø
Regler

Jeg spiller sammen med lekegruppa mi. Starte med lekegrupper der elevene kan
lære seg leker de kan leke sammen inne
og ute. Fokus på fairplay, vente på tur
osv.

VINTERFERIE

Uke 9 -
10

Læreplan Emner
Ord og uttrykk

Mål/Innhold Læremidler/metode Tverrfaglig

Husk! Uke 10 og 11 er det foreldrekonferanser.

Norsk Leke med rim og rytme og lytte
ut språklyder og stavelser i ord.

Gjenkjenne og utforske norske
språklyder og norsk
stavelsesstruktur, trykk og
intonasjon.

Bruke store og små bokstaver.

Rim
Regler
Stavelser

Skrive bokstaver

Jeg kan rime.
Jeg lærer ei regle.
Jeg finner stavelser i ord.

Jeg skriver store og små bokstaver.

Bytte ut første bokstav.
Lage tullerim med navnene våre.
Språkskrinet s. 5 Ukas lesing
Klippe/ringe rundt stavelser.

Nye elever i klassen? Forberede seg på
at ting kan ta litt ekstra tid. De nye
elevene må lære seg rutiner.
Bokstavtest på nye elever.



IKT Eleven skal kunne bruke en
nettleser og gjenkjenne

søkefeltet.

Nettside
Søke

Jeg bruker en nettleser til å søke opp
informasjon.
Jeg kan finne fram på ei nettside.

Elevene får i oppgave å finne
informasjon. F. eks:

- Hvordan man skrive
bokstavene (Salaby)

- Hvilket vær/temperatur
- Blime-dansen fra 2019 (NRK

Super)

Matte Utforske den kommutative og den
assosiative egenskapen ved
addisjon og bruke dette i
hoderegning.

Regnestrategier Jeg lærer å regne om ti.
Jeg lærer å regne videre fra tiervenn.

Radius 2a, kapittel 2

Tema Samtale om vennskap, tilhørighet
og hva som påvirker relasjoner.

Bruke ord og uttrykk for å hilse,
introdusere seg, be om noe, takke
og uttrykke følelser og behov.

Vennskap
Følelser

Jeg deltar i samtale om vennskap.
Jeg forteller hva en god venn er.
Jeg deltar i samtale om hvordan jeg kan
påvirke andre.

Jeg kan fortelle om ulike følelser.

Nye ord kapittel 4 - Mine venner
Nb! Ordboka bakerst i Nye ord

Lage vennebok, s. 23

Øveord: venner, uvenner, å trøste,
unnskyld, hemmelig, ærlig

Øveord: sint, redd, glad, trist, flau

Norsk

Uteskole Utforske uteaktiviteter og
samarbeide med andre under
vekslende årstider i nærmiljøet.

Vinter
Vinteraktiviteter

Jeg deltar på felles vinteraktiviteter
med hele skolen.
Jeg kler meg etter været.

Vinterdag på Sandrip.

Engelsk Stille og svare på enkle spørsmål,
følge enkle instruksjoner og bruke
noen høflighetsuttrykk.

Lese og eksperimentere med å
skrive kjente ord, fraser og enkle
setninger.

Numbers
Colours
My name is…

Jeg lærer tallene til 10.
Jeg kjenner til noen farger.
Jeg kan fortelle hva jeg heter.

Quest
Link 1, s. 22 - 37
Sang på side 24

Sosialt Klassemiljø Jeg kan ta initiativ til lek.
Jeg deltar i lek.
Jeg inkluderer mine medelever i leken.

Vi har lekegrupper i de små
friminuttene. Hver gruppe har en leder
(rullerer) som bestemmer leken for



friminuttet.

Uke 11
-12

Læreplan Emner Mål/Innhold Læremidler
Ord og uttrykk

Tverrfaglig

Norsk Lese enkle alderstilpassede
tekster om kjente innhold.

Leseforståelse
Lesestrategier

Jeg leser tekster om et kjent tema.
Jeg lærer noen enkle lesestrategier.
Jeg leser oppgavetekst.

Nye ord 1, kapittel 1 og 2
Lesestrategier:

● Førlesing (bildestøtte)
● Gjenfortelle muntlig og skriftlig
● Gjøre oppgaver til tekst

Få lekser i Nye ord 1.

IKT Eleven skal kunne bruke en
nettleser og gjenkjenne

søkefeltet.

Nettside
Søke

Jeg bruker en nettleser til å søke opp
informasjon.
Jeg kan finne fram på ei nettside.

Elevene får i oppgave å finne informasjon.
F. eks:

- Hvordan man skrive bokstavene
(Salaby)

- Hvilket vær/temperatur
- Blime-dansen fra 2019 (NRK

Super)

Matte Utforske multiplikasjon ved
telling.

Representere multiplikasjon på
ulike måter og oversette mellom

de ulike representasjonene.

Statistikk

Multiplikasjon
Divisjon

Jeg kan lage og lese av søylediagrammer.
Jeg kan lage og lese av tabeller.

Jeg lærer å addere like grupper.
Jeg lærer å multiplisere.
Jeg lærer å dividere.

Radius 2b, kapittel 8

Radius 3, kapittel 3

Tema Sammenligne og presentere ulike
årstider og høytider i kristendom
og andre religions- og
livssynstradisjoner, som kulturarv.

Påske Jeg kjenner til noen påsketradisjoner og
aktiviteter.
Jeg øver på påskesanger.

NRK Super
Lære om den kristne og jødiske
påsketradisjonen.

Øveord: påske, påskeegg, hytte, appelsin,
kvikklunsj, Påskeharen



Uteskole Gjennomføre aktiviteter i
nærområdet for å lære om
naturen og samtale om hvorfor
dette er viktig.

Forstå og bruke
grunnleggende begreper og
fagord.

Våren Jeg ser etter vårtegn. Skrive en enkel rapport - hva opplevde du
på tur?  Førsteklasselærer s. 213 - høre,
lukte, smake, føle,

Øveord: vår, snøen smelter, knopper,
blomster, fugler, sol, varmere

Engelsk Delta i innøvde dialoger og
spontane samtaler om egne
behov og følelser, dagligliv og
interesser.

Lese og eksperimentere med å
skrive kjente ord, fraser og enkle
setninger.

Weather
Days

Jeg kan fortelle om været.
Jeg kan fortelle hvilken dag det er.

Ha kalenderen på engelsk.
Link 1 s. 14 - 21, 38 - 41

Sosialt

Uke 13 -
14

Læreplan Emner
Ord og uttrykk

Mål/Innhold Læremidler Tverrfaglig

Norsk Utforske grunnleggende mønstre for
norsk rettskriving, formverk og
setningsstruktur.

Artikkel
Pronomen

Jeg kjenner til de norske artiklene en, ei
og et.
Jeg kan bruke personlig pronomen.

Nye ord 1, kapittel 3 og 4
Vi fortsetter å lese tekster.
Pronomen: vise hvordan man kun bytte ut
navn med pronomen.

IKT Eleven skal vite kjennetegn på digital
mobbing.

Digital mobbing Jeg lærer om digital mobbing.
Jeg deltar i samtale om nettmobbing.

Redd barna
https://www.minstemme.no/0211811124
673/

Matte Utforske addisjon og subtraksjon og
bruke dette til å formulere og løse
problemer fra lek og egen hverdag.

Regnestrategier

Regne med

Jeg lærer noen regnestrategier for minus. Radius 2a, kapittel 3

Radius 2b, kapittel 9

https://www.minstemme.no/0211811124673/
https://www.minstemme.no/0211811124673/


Plassere tall på tallinjen og bruke
tallinjen i regning og problemløsing.

Representere multiplikasjon på ulike
måter og oversette mellom de ulike

representasjonene.

ensifrede og
tosifrede tall

Multiplikasjon
Divisjon

Jeg regner med ensifrede og tosifrede
tall.

Jeg lærer å addere like grupper.
Jeg lærer å multiplisere.
Jeg lærer å dividere.

Radius 3a, kapittel 3

Tema Sammenligne og presentere ulike
årstider og høytider i kristendom og
andre religions- og
livssynstradisjoner, som kulturarv.

Samtale om noen kunst- og
kulturuttrykk fra ulike land og
kulturer.

Påske Jeg kjenner til noen påsketradisjoner og
aktiviteter.
Jeg øver på påskesanger.

NRK Super
Lære om den kristne og jødiske
påsketradisjonen.

Øveord: påske, påskeegg, hytte, appelsin,
kvikklunsj, Påskeharen

Norsk

Uteskole Gjennomføre aktiviteter i
nærområdet for å lære om naturen
og samtale om hvorfor dette er
viktig.

Forstå og bruke
grunnleggende begreper og fagord.

Vårblomster Jeg studerer vårblomster.
Jeg kan navnet på ulike bestanddeler på
blomsten.

Husk - digitalt mikroskop - ta bilder

Øveord: blomst, stengel, rot, blad

Kunst Undersøke egenskaper ved
materialer og dele sanseerfaringer.

Påske Jeg lager påskepynt.
Jeg bruker ulike materialer.

Bruke fjær, maling, farger, papp o.l.

Sosialt Klassemiljø Jeg kan ta initiativ til lek.
Jeg deltar i lek.
Jeg inkluderer mine medelever i leken.

Vi har lekegrupper i de små friminuttene.
Hver gruppe har en leder (rullerer) som
bestemmer leken for friminuttet.

PÅSKEFERIE



Uke
16 - 17

Læreplan Emner Mål/Innhold Læremidler
Ord og uttrykk

Tverrfaglig

Norsk Utforske grunnleggende mønstre
for norsk rettskriving, formverk
og setningsstruktur.

Substantiv
Verb

Jeg vet at verb er gjøreord.
Jeg ved at substantiv er mennesker,
dyr og ting.

Nye ord 1, kapittel 5 og 6
Bruke s. 25 og 30 som utgangspunkt
for å snakke om verb og substantiv.
Sortere/kategorisere.

V2-regelen - verbet skal alltid være på
andreplass.
Ekstra:
Språkskrinet 3 s. 24 og 30
Ordriket 3a kap 2 og 5

IKT Eleven skal vite hva som kan
publiseres av personlige
opplysninger (egne og andres).

Nettvett
Kildekritikk

Jeg lærer hva slags informasjon jeg
ikke bør dele med andre på nettet.

Hvem eier nettsida?
Hvilken adresse? Navn?
Hva skjer med ting vi legger ut på
internett?
Har du lov til å legge ut bilder av
andre?
https://www.medietilsynet.no/digital
e-medier/skole/

Matte Utforske addisjon og subtraksjon
og bruke dette til å formulere og
løse problemer fra lek og egen
hverdag.

Utforske likevekt og balanse i
praktiske situasjoner,
representere dette på ulike
måter og oversette mellom de
ulike representasjonene.

Regne med penger
Dobling og halvering

Brøk

Jeg lærer om kroner.
Jeg regner med penger.
Jeg lærer å doble og halvere.

Jeg lærer om brøk som del av et areal
og som del av en mengde.

Radius 2a, kapittel 4
Radius 2b, kapittel 10

Radius 3a, kapittel 4

Tema Samtale om noen kunst- og
kulturuttrykk fra ulike land og
kulturer.

17.mai Jeg lærer om Norges nasjonaldag.
Jeg lærer om hvordan nasjonaldagen
feires i Norge.

Bruke Salaby

Øveord: 17.mai, Grunnloven, Eidsvoll,
Kongen, 17.maitog, å gå i tog, flagg,
pynte seg, bunad

https://www.medietilsynet.no/digitale-medier/skole/
https://www.medietilsynet.no/digitale-medier/skole/


Jeg forteller om egne erfaringer fra
nasjonaldagsfeiring i andre land og
kulturer.

Uteskole Bruke ord og uttrykk for å hilse,
introdusere seg, be om noe,
takke og uttrykke følelser og
behov.

Spikke
Kniv

Jeg lærer å bruke spikkekniv.
Jeg kan be om å få låne spikkekniven.

Øveord: Kniv, slire, å spikke, kvist,
gren, tre, busk

Engelsk Oppdage ord som er felles for
engelsk og andre språk eleven
kjenner til.

My family Jeg lærer noen ord knyttet til familie.
Jeg utforsker ordene på ulike språk.

Explore 2 kap 2
Finnes det likheter i norsk, morsmål
og engelsk? Lage tabell over ordene
på ulike språk.

Sosialt Delta i enkle samtaler om kjente
emner fra hverdagslivet og fra
ulike fag med støtte fra kontekst
og samtalepartner.

Samtale Jeg øver på å samtale med andre. Lage samtalekort.
Snakke sammen to og to.

Uke 18 -
19

Læreplan Emner Mål/Innhold Læremidler
Ord og uttrykk

Tverrfaglig

Norsk Skrive enkle setninger og tekster.

Utforske og bruke strategier som
støtter innlæring av språklig
innhold, form og bruk i norsk.

Brev

Preposisjoner

Jeg lærer hvordan man skriver et brev.
Jeg skriver et brev.
Jeg poster brev.

Jeg lærer om preposisjoner.
Jeg bruker ulike strategier for å lære
norske ord og begreper.

Vi skriver brev til Kongen. Se eks. på brev i
Leseforståelse START s. 32

Øveord: post, postkasse, brev, konvolutt,
frimerke , å poste, adresse, til, fra

Øveord: over, under, på, i, ved siden av,
foran, bak



IKT Eleven skal kunne sende digitale
meldinger.

Gmail
Mailadresse
Smiley

Jeg kan sende e-post i Gmail.
Jeg lærer min mailadresse.
Jeg bruker smiley.

Samtale rundt hva man skriver til hverandre
og hvordan man bruker smiley.

Elevene sender epost til lærer og
hverandre.

Matte Utforske, tegne og beskrive
geometriske figurer fra sitt eget
nærmiljø og argumentere for
måter å sortere dem på etter
egenskaper.

Geometri Jeg lærer navnet på noen geometriske
figurer.
Jeg lærer å beregne areal ved å telle
ruter.
Jeg lærer om symmetrilinje.

Jeg lærer om mangekanter.
Jeg lærer om vinkel.

Radius 2a, kapittel 5

Radius 3a, kapittel 5

Tema Samtale om noen kunst- og
kulturuttrykk fra ulike land og
kulturer.

17.mai Jeg deltar på 17.maifering.
Jeg lærer noen 17.maisanger.

Vi øver på 17. maisanger.
Elevene deltar på felles arrangement for
hele skolen og går i 17.maitog.

Uteskole Bruke ord og uttrykk for å hilse,
introdusere seg, be om noe, takke
og uttrykke følelser og behov.

Spikke
Kniv

Jeg lærer å bruke spikkekniv.
Jeg kan be om å få låne spikkekniven.

Øveord: Kniv, slire, å spikke, kvist, gren, tre,
busk

Kunst Vise fram og presentere
objekter gjennom utstilling eller
samling.

Vise fram Jeg lager pynt til 17. mai.
Jeg pynter skolen til 17. mai.

Lage en utstilling med 17.mai som tema.

Sosialt Delta i enkle samtaler om kjente
emner fra hverdagslivet og fra
ulike fag med støtte fra kontekst
og samtalepartner.

Samtale Jeg øver på å samtale med andre. Lage samtalekort.
Snakke sammen to og to.

Uke 20 -
21

Læreplan Emner Mål/Innhold Læremidler
Ord og uttrykk

Tverrfaglig



NB! Uke 20: 17. mai, uke 21: Kristi himmelfart og inneklemt dag.

Norsk Utforske og bruke strategier som
støtter innlæring av språklig
innhold, form og bruk i norsk.

Lese enkle alderstilpassede tekster
om kjente innhold.

Fagtekster
Lesestrategi

Jeg leser fagtekster.
Jeg finner relevant informasjon.
Jeg kan skrive en enkel fagtekst.

Nye ord 2 - vi bruker denne i hovedsak som
leksebok. Elevene får repetert ulike ord og
begreper som de har jobbet med tidligere.

Leseforståelse START s. 11 og 20.
Lage tankekart
Førlesing
Sammensatte tekster (finne informasjon i de
forskjellige delene av teksten).

IKT Eleven skal kunne sende digitale
meldinger.

Gmail
Mailadresse
Smiley

Jeg kan sende e-post i Gmail.
Jeg lærer min mailadresse.
Jeg bruker smiley.

Samtale rundt hva man skriver til hverandre
og hvordan man bruker smiley.

Elevene sender epost til lærer og hverandre.

Matte Forklare hvordan man kan beskrive
tid ved hjelp av klokke og kalender.

Klokka
Måneder
Årstid

Jeg lærer om hele og halve timer
på klokka.
Jeg lærer om måneder og
årstider.

Jeg lærer om kvarter og minutter
på klokka.

Radius 2b, kapittel 11

Radius 3a, kapittel 4

Tema/
uteskole

Gi eksempler på god dyrevelferd og
reflektere over hvordan dyrs behov
kan ivaretas.

Dyrevelferd Jeg lærer navnet på forskjellige
dyr.
Jeg lærer om dyrevelferd.
Jeg deltar i samtaler om hvordan
mennesker kan ta vare på dyr.

Tur til Dyreparken. Se hvordan dyrene lever
der. Blir de tatt godt vare på? Bærekraftig?
VIse eksempler på hvordan dyr avles fram for
for menneskets behov. Hvor mye kjøtt kastes?

Kunst Bruke håndverksteknikker og
håndverktøy i utforming av tre,
leire og tekstil på en miljøbevisst og
trygg måte.

Tekstil
Redesign

Jeg lager noe nytt av gamle
materialer.
Jeg lærer å sy med nål og tråd.

Lage scrunchies (hårstrikk) av gamle tekstiler.
Sy gymbag

Sosialt Samtale om og beskrive
hvordan ord vi bruker, kan påvirke
andre.

Klassemiljø Jeg sier noe fint om mine
medelever.

Dagens elev - elevene sier noe fint om en
medelev. Vi skriver dette ned og tegner til.
Eleven får brevet med hjem.



Jeg deltar i samtale om hvordan
ord kan påvirke oss.

Uke 22 -
23

Læreplan Emner Mål/Innhold Læremidler
Ord og uttrykk

Tverrfaglig

Norsk Utforske og bruke strategier
som støtter innlæring av
språklig innhold, form og bruk i
norsk.

Bokanmeldelse Jeg vet hva en bokanmeldelse er.
Jeg skriver en enkel
bokanmeldelse.

Låne bøker fra biblioteket
Skrive en enkel bokanmeldelse

Øveord: forfatter, tittel, hovedperson
handling,

IKT Utforske ulike digitale ressurser
og verktøy i kommunikasjon, og
som støtte i språk- og faglæring.

Google Classroom
Google Meet

Jeg kommuniserer med lærer og
medelever på Google Classroom.

Vise elevene de forskjellige måtene de kan
kommunisere med hverandre på Google
Classroom. Chat, Google Meet
Repetere nettmobbing, hvordan snakker
med vi med hverandre i chatten. Få
tilbakemeldinger fra lærer.

Matte Eksperimentere med telling både
forlengs og baklengs, velge ulike
startpunkter og ulik differanse
og beskrive mønstre i tellingene.

Utforske addisjon og subtraksjon
og bruke dette til å formulere og
løse problemer fra lek og egen
hverdag.

Tiere til 100
Tekstoppgaver

Jeg kan telle til 100 med 10 av
gangen.
Jeg kan legge sammen og trekke
fra tiere.

Jeg løser tekstoppgaver.

Radius 2a, kapittel 6

Radius 2b, kapittel 13

Tema/
uteskole

Beskrive, illustrere og samtale
om egne observasjoner fra
forsøk og fra naturen.

Frø
Plante

Jeg vet hva en plante trenger for å
leve.
Jeg sår et frø.

Vi sår blomster. F. eks ringblomst eller
blomkarse.
Se Spireserien.

Kunst Bruke håndverksteknikker og
håndverktøy i utforming av tre,
leire og tekstil på en miljøbevisst

Tekstil
Redesign

Jeg lager noe nytt av gamle
materialer.
Jeg lærer å sy med nål og tråd.

Lage scrunchies (hårstrikk) av gamle tekstiler.
Sy gymbag



og trygg måte.

Sosialt Samtale om og beskrive
hvordan ord vi bruker, kan
påvirke andre.

Klassemiljø Jeg sier noe fint om mine
medelever.
Jeg deltar i samtale om hvordan
ord kan påvirke oss.

Dagens elev - elevene sier noe fint om en
medelev. Vi skriver dette ned og tegner til.
Eleven får brevet med hjem.

Uke 24 -
25

Læreplan Emner Mål/Innhold Læremidler
Ord og uttrykk

Tverrfaglig

Norsk Gjenkjenne og utforske norske
språklyder og norsk
stavelsesstruktur, trykk og
intonasjon.

Utforske grunnleggende mønstre
for norsk rettskriving, formverk og
setningsstruktur.

Dikt Jeg lærer om kjennetegn ved
dikt.
Jeg skriver et dikt.
Jeg fremfører diktet.

Bruke virkemidler som gjentakelse og rim
Skrive et sommerdikt som kan fremføres på
sommeravslutninga.
Sommerøya
Sommer det e det æ vil ha
Leseforståelse START s. 6

Tema

IKT Utforske ulike digitale ressurser og
verktøy i kommunikasjon, og som
støtte i språk- og faglæring.

Google Classroom
Google Meet

Jeg kommuniserer med lærer og
medelever på Google
Classroom.

Snakke om hvordan man kan holde
kontakten ved hjelpe av digitale verktøy.

Matte

Tema/
uteskole

Beskrive, illustrere og samtale om
egne observasjoner fra forsøk og
fra naturen.

Sommer Jeg kan noen kjennetegn for
sommeren.
Jeg kjenner til og deltar på noen
sommeraktiviteter.

Tur til Dvergsnestangen (fiske krabber,
uteleker)
Tur til Bertes?

Kunst Forestille seg og beskrive
framtiden gjennom tegning og
modeller.

Tegning
Framtid

Jeg tegner meg selv 10 år fram i
tid.
Jeg deltar i samtale om
framtiden.

Lage en tegning eller tegneserie 10 år fram i
tid:

- Hvem er jeg?
- Hva gjør jeg?

Sosialt Klassemiljø Jeg samtaler om hvordan det er
å være en del av et klassemiljø.

Vi tar et klassebilde som elevene får med
seg hjem. Lage et lite hefte med bilder fra



Jeg forteller hva jeg husker fra
dette halvåret.

året til alle elevene. Vi samtaler om
skoleåret, gode minner.

Utarbeidet av: Astrid Sofie Egeland Torp, 04.02.2022

*Avvik fra planen kan forekomme.

Postadresse:
Kristiansand kommune
Mottaksskolen
Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Besøksadresse:
Mottaksskolen
Kongsgård Alle 20
4631 Kristiansand

E-postadresse:
post.mottaksskolen@kristiansand.kommune.
no

http://www.kristiansand.kommune.no/

Telefon: 38107890 Foretaksregisteret

NO963296746

mailto:post.mottaksskolen@kristiansand.kommune.no
mailto:post.mottaksskolen@kristiansand.kommune.no
http://www.kristiansand.kommune.no/

