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Ukeplan for 2.trinn uke 15 

 

            

 

 
Beskjeder:   
 

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

kommer frem.   
 

• Vi skal på biblioteket (på skolen) på mandag. Ta med bøker du har lånt, hvis 

du har de hjemme. Du kan låne ny bok før påskeferien.    

 

• Matematikk: Vi fortsetter med kapittel 10 – regning til 100. Se mål for 

kapittelet under “Ukas mål”.  Vi kommer også til å gjennomføre kartlegging i 

regning denne uken. Resultatene får dere på utviklingssamtalene. 

 

• Norsk: Alle elever har rett på lese/skrive-lekse som er tilrettelagt sitt nivå. 

På 2.trinn er det 9 ulike nivåer. P.g.a dette må dere se og bla i leseloggen for 

å finne ditt barns lese-lekse. Noen har bok, andre har ark med oppgaver. 

Felles for alle er matematikknøtten som også ligger under norsk. Den ligger 

som oftest øverst i loggen. Her skal elevene skrive svaret på selve 

oppgavearket og svaret skal være en fullstendig setning. Dvs at svaret skal 

kunne leses for en som ikke kjenner til teksten og forstå hva som menes.  

Eks: Magda kjøpte den dyreste isen. 
 

• Det blir påskelunsj for elevene på 2. trinn torsdag 11 april. Da kjøper skolen 

inn det som blir servert og vi nyter et felles måltid sammen. 

 

• 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. 
 

 

 

Vi ønsker alle en god påskeferie. Vi sees igjen tirsdag 23.april 
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Uke 15 

Tirsdag 

Uke 15 

Onsdag 

Uke 15 

Torsdag 

Uke 15 

Fredag 

Lese/skrive: Løs 

matematikknøtten i 

leseloggen. Du skal 

svare med hel setning 

på selve arket.  

 

Engelsk:  

Gjør ferdig dukken din 

og fargelegg klærne 

hans/hennes om du 

ikke ble ferdig i timen. 

 

Matematikk: 

Gjør side 44 og 45 i 

Multi.  

Kan-lekse; s 50. 

 

 

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 dukken din har på 

seg, hva den heter og 

hvordan dukken har det. 

Eks: He is sad / she is 

happy / he is scared. 

 

Matematikk:  

Gjør side 51 i Multi. 

Kan-lekse; s 52. 

 

Lese/skrive: Les 

leksen som er utdelt i 

leseloggen. Teksten 

skal repeteres og 

oppgavene til skal 

besvares i løpet av 

uken. 

 

Matematikk;  

Gjør side 58 i Multi. 

Kan-lekse; s 59. 

 

 

Hjelp til hjemme:  

Hjelp til med å henge 

opp tøy!!!  

Lese/skrive: 
Les leksen som er 

utdelt i leseloggen.  
 

Leselogg og bamsebok 

blir samlet inn fredag 

til gjennomsyn/bytte. 
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Ukas mål: 

Norsk: Jeg skriver pent og konsentrert i stavskrifts hefte og jeg 

bruker adjektiv for å gjøre fortellingen min «fargerik».  

Matematikk; Jeg kan regne med tall opp til 100, ved å bruke tallinje, 

perlesnor eller mynter/sedler (Å regne er det samme som å addere 

og å subtrahere).  

Jeg jobber så godt jeg kan med kartleggingsprøven og forstyrrer ikke andre. Jeg kan være stille 

og venter til neste oppgave blir gitt. 

Engelsk: Jeg kan fortelle hva andre har på seg på engelsk. (He is wearing/she is wearing). Jeg 

kan også fortelle hvordan noen har det. (He is sad / she is happy) 

KRLE; Jeg vet hvorfor vi feirer påske og jeg kan fortelle hva som skjedde i med Jesus i påsken.  

K&H: Jeg lager skjellet av avispapir til dinosauren min. Når jeg er ferdig hjelper jeg de som ikke 

er ferdig. Jeg arbeider rolig og bare på min egen dinosaur når vi legger på leire. 

 Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30 

09.30 

Krle/  

matematikk 

K&H/  

Matematikk/      

    engelsk 

K&H/ 

Matematikk/ 

engelsk 

Kroppsøving/ 

Norsk 

K&H 

09.30 

10.00 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

 

Friminutt 

10.00 

11.00 

Norsk/  

Biblioteket 

    K&H/ 

Matematikk/ 

    engelsk 

K%H/ 

Matematikk/ 

engelsk 

Norsk/ 

Kroppsøving   

 

K&H 

11.00 

11.30 

Spise 

Film  

Spise 

Lese bok 

Spise 

Lese bok 

Spise 

film 

Vi griller i 

venneparken.  

11.30 

12.00 

Storefri 

TL - leker 

Storefri 

TL - leker 

Storefri TL-

leker 

Storefri 

TL-leker 

 

12.00  

13.00 

Norsk/  

Biblioteket 

K&H/ 

Matematikk/ 

engelsk 

Slutt 12.45 

K&H/ 

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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