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Ukeplan for 2.trinn 

                 for uke 22 og 23.  
 

Beskjeder:   

 

• Ved skolestart 2018 bestemte vi på trinnet at vi skulle styrke engelskfaget 

med to 60 minutters økter i uken. I fagplanen står det at eleven på 2.trinn 

skal ha 45 min i uken. Da Monica/Sandra ble borte fra trinnet i april, ble 

Cillia og Thale enige om å dekke engelskundervisningen selv med daglige 

fraser og vi puttet engelsk inn i alle fag. Vi har derfor ikke hatt engelsk 

timeplanfestet siden da, men elevene har fått det som forventes etter endt 

2.trinn.  
 

• Vi er ferdig med norsk kartlegging fra Udir. Resultatene fra denne viser at 

vi på trinnet må jobbe med mengdelesing og rettskrivning. Elevene har nå i 

fire uker hatt gradvis tilvenning av “lesekvart”. Vi startet med individuell 

lesing i 5 min, økte så til 7 min og nå er vi oppe i 10 minutter lesing i hver 

norsktime. På 3.trinn vil dette økes til 15 minutter lesing i alle norsktimer.  
 

• UKE  23: Vi begynner også med diktat. I leseloggen finner dere et ark 

(tosidig) med oppgaver til ordene. Arkene gjennomgås mandag og skal være 

ferdig til torsdag. Fredag skal elevene ha diktat. Da blir ordene satt inn i 

kontekst, men det er kun ordet som er øvd på som skal skrives riktig i egen 

diktatbok. Bruk bamseboken til å øve i. 
 

• Minner om at det i uke 22 kun er skoledager mandag, tirsdag og onsdag.  

Skolen er stengt torsdag og fredag.  
 

• Matematikk; Vi begynner med kapittel 14- Romlig formler. Her er 

hovedfokuset å kunne navnet og egenskapene til ulike tredimensjonale 

objekter, som sylinder, prisme, kule og pyramide. 
             

• Vi inviterer til nytt foreldremøte onsdag 5.juni kl.19.00 til 20.00 der 

agendaen er “Hvordan er situasjonen på 2.trinn nå?” og “Hvordan opplever vi 

at tiltakene som er satt i gang har virket?”  
 

• Hold av mandag 17.juni! Da blir det sommeravslutning for 2. trinn. Invitasjon 

kommer.  
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Uke 23 

Mandag 

Uke 23 

Tirsdag 

Uke 23 

Onsdag 

Uke 23 

Torsdag 
Lese/skrive: Ny bok i 

leseloggen. Les i 10min 

hver dag. Når boken er 

ferdig – repeter. 

 

 

Skrive: Gjør 

oppgaveark til diktat-

ordene. Det ligger i 

leseloggen. 

 

ØV PÅ DIKTATORD 

HVER DAG. 

 

 

 

 

Matematikk: Gjør en 

side i Multi som du har 

markert selv 

Lese/skrive: Ny bok i 

leseloggen. Les i 10min 

hver dag. Når boken er 

ferdig – repeter. 

 

 

VOKSEN-LEKSE: SETT 

ORDENE INN I EN 

SETNING SAMMEN 

MED BARNET. GJØR 

BARNET BEVISST PÅ 

HVORDAN VI BRUKER 

ORDET. 

 

 

 

 

Matematikk: Gjør en 

side i Multi som du har 

bestemt selv.  

Lese/skrive: Ny bok i 

leseloggen. Les i 

10min hver dag. Når 

boken er ferdig – 

repeter. 

 

Skrive: Du har få et 

bilde som du skal lage 

en beskrivende tekst 

til. Bruk adjektiv. 

Sett en strek under 

adjektivene du har 

brukt i teksten. 

Se eksempeltekt på 

hjemmesiden eller 

Skooler. 

 

Matematikk: Gjør en 

side i Multi som ikke 

er gjort.  

 

 

Lese/skrive: Ny bok i 

leseloggen. Les i 10min 

hver dag. Når boken er 

ferdig – repeter. 

 

 

Vi skal ha Diktat 

 

Ukas diktat ord: 

tak – tue – tre – due – dyr - duk 

 

Uke 22 

Mandag 

Uke 22 

Tirsdag  
Uke 22 

Onsdag 

Uke 22 

Torsdag 

Lese: Ny bok i 

leseloggen. Les i 10min 

hver dag. Når boken er 

ferdig – repeter. 

 

Skrive: Du skal finne så 

adjektiv i 

teksten/boken du har i 

loggen. Adjektivene 

skriver du inn i skjema 

som også er i loggen. 

 

 

Matematikk; Gjør side 

121 i Multi.  

Øv på å telle med to og 

to opp og ned fra 0 til 

50.  

Lese: Ny bok i leseloggen 

Les. i 10min hver dag. 

Når boken er ferdig – 

repeter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematikk; Gjør side 

122 i Multi.  

Øv på å telle med tre og 

tre opp og ned fra 0 til 

50.  
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Ukas mål: 

Norsk: Jeg lager invitasjon til sommeravslutningen. Jeg beskriver et bilde ved hjelp av adjektiv. 

Matematikk: Uke 22.Jeg kan navnet på sylinder, prisme, kule og pyramide og skille dem fra 

hverandre. Jeg vet noe om de forskjellige objektene (Jeg kan nevne noen egenskaper til 

forskjellige objekter). 

Uke 23; Vi repeterer fra kapittel 8 og 9 denne uken. Lekse blir å gjøre en side som ikke er gjort 

til hver dag.  

Engelsk: I know the words holiday 

Samfunnsfag: Jeg vet noe om de første menneskene som kom til landet vårt.  

                       Jeg vet noe om hvordan det var å være barn i steinalderen.   

UKE 23 Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30 

09.30 

Norsk / 

Matematikk 

     Norsk /  

Matematikk /  

engelsk 

Norsk / 

Matematikk / 

engelsk 

Kroppsøving/ 

Norsk 

Norsk/naturfag 

09.30 

10.00 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

 

Friminutt 

10.00 

11.00 

Stasjoner      Norsk / 

Matematikk /  

engelsk 

Norsk / 

Matematikk /  

engelsk 

Norsk /  

Kroppsøving 

Naturfag/norsk 

11.00 

11.30 

Spise 

 

Spise 

 

Spise 

 

Spise 

 

Spise 

11.30 

12.00 

Storefri 

TL-leker 

Storefri 

TL - leker 

Storefri 

TL -leker 

Storefri 

TL-leker 

       Storefri 

12.00  

13.00 

Stasjoner Norsk / 

Matematikk /  

engelsk 

Slutt 12.45 

Norsk / 

Matematikk /  

Engelsk  

K og H /  

samfunnsfag 

Blomst 

13.00 

13.15 

Friminutt  Friminutt Friminutt  

13.15 

14.00 

     Matematikk 

       / Norsk 

 Blomst Samfunnsfag/  

K og H  
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