
 
 

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.  

 

 

 

Ukeplan for 2.trinn uke 13 og 14. 

 

            
 
Beskjeder:   
 

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

kommer frem.  

 

• Matematikk; Vi starter opp med nytt kapittel i uke 13- “areal”. I uke 14 og 

15 er det kapittel 10- “regning til 100”. Se for øvrig mål for de ulike 

kapitlene under “Ukas mål”.   

 

• Vi kommer til å starte opp med kartleggingsprøver i lesing og regning i ukene 

som kommer. Resultatene fra disse får dere på vårens utviklingssamtaler.  

 

• Nå er snart våren her på ORDENTLIG! Fint hvis dere sjekker hva elevene 

har på plassen sin av klær og sko (Vintersko og lignende kan godt byttes ut 

nå). Regntøy er fortsatt fint å ha, i tillegg til et skift eller to.   
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Uke 14 

Tirsdag 

Uke 14 

Onsdag 

Uke 14 

Torsdag 

Uke 14 

Fredag 

Uke 13 

Tirsdag 

Uke 13 

Onsdag 

Uke 13 

Torsdag 

Uke 13 

Fredag 

Lese/skrive: Løs 

matematikknøtten i 

leseloggen. Du skal 

svare med hel setning 

på selve arket. 

 

Engelsk: 

Gå inn på: 

https://stairs1-

4.cappelendamm.no/opp

gavetre/seksjon.html?t

id=1933023 og gjør 

Ordbankoppgave 2. 

 

 

Matematikk: 

Gjør side 69 i Multi.  

Kan-lekse; s 73. 

 

 

Lese/skrive: Les leksen 

som er utdelt i 

leseloggen. Teksten skal 

repeteres og oppgavene 

til skal besvares i løpet 

av uken. 

 

Engelsk:  

Skriv i engelskboken din 

hva du har på deg i dag. 

Bruk huskelisten i 

engelskboken til hjelp. 

Eks: I am wearing a 

blue jumper and yellow 

trousers. 

 

 

Matematikk:  

Gjør s. 71 og s.72 i Multi. 

Kan-lekse; s 73.  

 

Lese/skrive: Les 

leksen som er utdelt i 

leseloggen. Teksten 

skal repeteres og 

oppgavene til skal 

besvares i løpet av 

uken. 

 

Matematikk;  

Gjør side 74 i Multi. 

Kan-lekse; s 75.  

 

 

Hjelp til hjemme:  

Støvsug rommet ditt 

evt et til? 

Lese/skrive: 
Les leksen som er 

utdelt i leseloggen.  
 

Leselogg og bamsebok 

blir samlet inn fredag 

til gjennomsyn/bytte. 
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Lese/skrive  

Løs matematikknøtten i leseloggen. Du skal svare med hel 

setning på selve arket. 

 

Engelsk:  

Gå inn på: https://stairs1-

4.cappelendamm.no/oppgavetre/seksjon.html?tid=1933022 

og gjør Ordbankoppgaver 2. 

 

Matematikk: 

Gjør side 38 i Multi. 

Kan-lekse; s 41. 

 

Lese/skrive:  

Les leksen 

som er 

utdelt i 

leseloggen. 

Teksten skal 

repeteres og 

oppgavene til 

skal 

besvares i 

bamseboken 

i løpet av 

uken. 

 

 

Englesk: 

Gjør 

oppgavearket 

du limte inn i 

boken din i 

engelsktimen 

onsdag.  

 

Matematikk:  

Gjør s 39 og 

40 i Multi. 

Kan-lekse; s 

41. 

Lese/skrive: 

Les leksen 

som er 

utdelt i 

leseloggen. 

Teksten skal 

repeteres og 

oppgavene til 

skal 

besvares i 

bamseboken 

i løpet av 

uken. 

 

Hjelp til 

hjemme;  

Hjelp til med 

å dekke 

bordet til 

middag eller 

kveldsmat. 

 

 

Matematikk; 

Gjør side 43 

i Multi. 

  

 

 

Lese/skrive: 

Les leksen som er 

utdelt i 

leseloggen. 

  

Leselogg og 

bamsebok blir 

samlet inn fredag 

til 

gjennomsyn/bytte. 
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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.  

 

Ukas mål: 

Norsk: Jeg jobber så godt jeg kan med kartleggingsprøven og forstyrrer ikke andre. Jeg kan 

være stille og venter til neste oppgave blir gitt. 

Matematikk;  

Uke 13: Jeg kan måle flater med forskjellige ting. 

              Jeg vet at flater kan ha likt areal, selv om de har ulik form.  

Uke 14: Jeg kan addere og subtrahere med tall høyere enn 20.  

             Jeg kan bruke en tall-linje, perlesnor eller penger for å regne med tallene opp til 100. 

Engelsk: Jeg kan fortelle hva jeg har på meg, på engelsk. Jeg kan også fortelle hva minst 4 

kroppsdeler heter på engelsk.  

KRLE: Jeg vet hva en disippel er og kan fortelle hvorfor Jesus hadde disipler. 

Sosialt: 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/ 

Norsk 

Uteskole 

Info kommer på 

mobilskole 

09.30 

10.00 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

 

 

10.00 

11.00 

Norsk/ 

Naturfag/ 

Samfunnsfag 

    Norsk / 

Matematikk / 

    engelsk 

Norsk / 

Matematikk / 

engelsk 

Norsk / 

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 

Norsk/ 

Naturfag/ 

Samfunnsfag 

Norsk / 

Matematikk / 

engelsk 

Slutt 12.45 

Norsk/ 

matematikk/ 

engelsk 

K/H 

 / 

Matematikk 

  

13.00 

13.15 

Friminutt  Friminutt Friminutt  

13.15 

14.00 

Matematikk 

/  

Krle 

 Blomst Matematikk 

/ 

K/H 
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