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Ukeplan for 2.trinn uke 11 og 12.  

 
Beskjeder: 

• Vi har gjort en endring de dagene vi har 

tredeling. Elevene har nå faste rom og det er vi 

voksne som rullerer. Vi har hatt denne 

ordningen nå i to uker og vi ser at dette har hatt positiv innvirkning på 

elevene. Vi skal ha ordningen frem til påske før vi tar en ny evaluering av 

tiltaket.  

 

• Monica vil være borte fra trinnet i 8 uker. Vikar for Monica vil være Sandra 

Asins Orvholt. Hun har vært mye på trinnet og kjenner klassen godt. Vi 

bytter ut Monicas mailadresse nederst på ukeplanen med Sandras.  

 

• Husk å send mail til alle når du skal gi en beskjed. Da sikrer vi at beskjeden 

kommer frem.  

 

• Mål etter endt 4.trinn er at elevene skal ha funksjonell sammenhengende 

skrift. Vi har nå begynt å øve på stavskrift/små bokstaver. Tirsdager blir, 

en god stund fremover, satt av til denne treningen. Det vil bli mye 

differensiering siden elevene er på svært ulikt nivå. 
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Uke 11 

Tirsdag 

Uke 11 

Onsdag 

Uke 11 

Torsdag 

Uke 11 

Fredag 

Lese/skrive:  

Diplodocus: les 1. og 

2.side i «Min først 

faktabok om 

dinosaurer.» 

Repeter tre ganger. 

 

Stegosaur: les 1. og 

2.side i «Min først 

faktabok om 

dinosaurer.» Svar på 

oppgavene til sidene 

ved hjelp av søke-les i 

bamseboken.   

 

 

 

 

Matematikk: 

Gjør side 8 og 9 i 

Multi. 

Øv på å telle med to og 

to om gangen, opp til 

50 eller 100.  

 

 

Ukens sosiale lekse: 

Jeg skal si hei til 

minste tre medelever, 

med navn, når jeg 

kommer inn 

skolegrinden. 

Lese/skrive:  

Diplodocus: les 3. og 

4.side i «Min første 

faktabok om 

dinosaurer.»  

Repeter tre ganger. 

 

Stegosaur: les 3. og 

4.side i «Min først 

faktabok om 

dinosaurer.» Svar på 

oppgavene til sidene ved 

hjelp av søke-les i 

bamseboken.   

 

 

 

 

Matematikk:  

Gjør side 15 i Multi.  

Øv på å telle med tre og 

tre om gangen, opp til 60 

eller 99. 

 

 

Lese/skrive: 

Diplodocus: les 5. og 

6.side i «Min første 

faktabok om 

dinosaurer.»  

Repeter tre ganger. 

 

Stegosaur: les 5. og 

6.side i «Min først 

faktabok om 

dinosaurer.» Svar på 

oppgavene til sidene 

ved hjelp av søke-les 

i bamseboken.   

 

 

 

 

Matematikk;  

Gjør side 18 i Multi. 

Øv på å telle med to 

og tre om gangen.  

 

Kan lekse; gjør side 

19.  

 

 

Hjelp til hjemme: 

Hjelp til med å sette 

på vaskemaskinen. 

Diplodocus: les 7. og 

8.side i «Min første 

faktabok om 

dinosaurer.»  

Repeter tre ganger. 

 

 

Stegosaur: les 7. og 

8.side i «Min først 

faktabok om 

dinosaurer.» Skriv en 

fortelling da du 

møtte en dinosaur på 

uteskole. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:skothkve@v-man365.no
mailto:skociare@v-man365.no
mailto:sandra.asins.orvholt@faerder.kommune.no


 
 

Thale: skothkve@v-man365.no   Cillia: skociare@v-man365.no Sandra : 

sandra.asins.orvholt@faerder.kommune.no 
SkoleSMS: Ved fravær send SMS med kodeord: 2, f.eks.: «2 Kari er syk i dag. Hilsen Per» til  
59 44 42 07 daglig før 08:15.  

Uke 12 

Tirsdag 

Uke 12 

Onsdag 

Uke 12 

Torsdag 

Uke 12 

Fredag 
Lese/skrive  

Diplodocus: les 1. og 

2.side i «Min først 

faktabok om 

dinosaurer.» Svar på 

oppgavene til sidene ved 

hjelp av søke-les i 

bamseboken.   

 

Stegosaur: Velg deg en 

dinosaur. Du skal finne 

og skrive ned minst fem 

fakta setninger om 

dinosaurer. Øv deg på å 

lese dine egne setninger. 

 

 

Matematikk: 

Gjør side 20 i Multi.  

Øv på å doble ting du 

ser. F.eks tall, poteter, 

brødskiver, glass, sykler, 

vinduer osv.  

Kan-lekse: gjør side 21. 

 

 

Lese/skrive:  

Diplodocus: les 3. og 

4.side i «Min først 

faktabok om 

dinosaurer.» Svar på 

oppgavene til sidene 

ved hjelp av søke-les i 

bamseboken.   

 

Stegosaur Lag en 

illustrasjon til 

dinosaurer du valgte å 

skrive fakta-setninger 

om.  

 

 

 

Matematikk:  

Gjør side 22 i Multi. 

Øv på å halvere ting du 

ser. F.eks tall, poteter, 

tallerkener, glass, biler 

osv.  

 

Kan-lekse: side 23. 

 

 

 

Lese/skrive: 

Diplodocus: les 5. og 

6.side i «Min først 

faktabok om 

dinosaurer.» Svar på 

oppgavene til sidene 

ved hjelp av søke-les i 

bamseboken.   

 

Stegosaur: Finn 

forklaring på ordene og 

skriv dem i 

bamseboken: 

Fossil, paleontolog, rex  

 

 

 

Matematikk;   

Gjør side 25 i Multi. 

Øv på å doble og 

halvere ting du ser.  

 

Kan-lekse: side 26. 

 

Hjelp til hjemme;  

Hjelp til med å lage 

middag. 

 

  

Lese/skrive: Les og 

løs matematikk 

nøtten som ligger i 

leseloggen. Skriv 

svaret med hel, 

fortellende setning 

på selve arket. 
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Ukas mål: 

Norsk: Jeg kan bruke spørsmålsformuleringen til å lage en ny helsetning. Jeg jobber videre med 

diftonger. Jeg øver meg på å plassere bokstavene riktig inn i bokstavhusbok. 

Matematikk; Uke 11: Jeg kan finne symmetriske figurer i dagliglivet, og finne symmetrilinjen. 

Jeg kan lage symmetriske figurer.  

Uke 12: Jeg vet hvordan man kan doble og halvere mengder i hverdagen. 

              Jeg vet hva partall og oddetall er.  

Engelsk: Jeg kan beskrive en dinosaur på engelsk. 

KRLE: Jeg kan fortelle noen lignelser Jesus fortalte. 

Sosialt: Jeg avslutter friminuttet når det ringer. Jeg snakker hyggelig til mine medelever. Jeg 

viser hensyn og omtanke til de rundt meg, både på skolen og på fritiden.  

 Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30 

09.30 

Krle /  

matematikk 

Norsk /  

Matematikk /       

engelsk 

Norsk / 

Matematikk / 

engelsk 

Kroppsøving/ 

K og H 

Uteskole 

Info kommer på 

mobilskole 

09.30 

10.00 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

 

 

10.00 

11.00 

Stasjoner     Norsk / 

Matematikk / 

    engelsk 

Norsk / 

Matematikk / 

engelsk 

K og H / 

Kroppsøving   

 

Uteskole  

11.00 

11.30 

Spise 

Film  

Spise 

Lese bok 

Spise 

Lese bok 

Spise 

film 

 
11.30 

12.00 

Storefri 

TL - leker 

Storefri 

TL - leker 

Storefri TL-

leker 

Storefri 

TL-leker 

 

12.00  

13.00 

Stasjoner Norsk / 

Matematikk / 

engelsk 

Slutt 12.45 

Norsk/ 

matematikk/ 

engelsk 

Norsk 

 / 

Matematikk 

  

13.00 

13.15 

Friminutt  Friminutt Friminutt  

13.15 

14.00 

Matematikk 

/  

Krle 

 Blomst Matematikk 

/ 

Norsk 
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