
Ukeplan for 2. trinn – høst - uke 37 – 2019  
  

  
Timeplan: 

Tid: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30-10.00 samling 
norsk/matem 

samling 
matem/norsk 

samling 
musikk/lek 

  

samling  
norsk/matem 

Uteskole 
  

10.00-10.15 Friminutt Friminutt Friminutt      Friminutt   

10.15-11.15 norsk 
  

engelsk/ norsk norsk matem/norsk   

11.15-11.35 Mat Mat Mat           Mat   

11.35-12.00 Friminutt Friminutt 
til kl. 11.50 

Friminutt Friminutt   

12.00-13.00 matem/norsk norsk/matem KRØ/K&H norsk/data   

13.00-13.15 Slutt kl.13.00 Slutt kl.12.50 Friminutt Slutt kl.13.00 Slutt kl.13.00 

13.15-14.15          K&H/KRØ 
Slutt kl.14.15 

    

  
 Lekser: 
  

  Lekse til tirsdag: Lekse til onsdag: Lekse til torsdag: Lekse til fredag:  

Norsk Les sammen med en 
voksen: boken i blå 
leseperm.  

Les sammen med 
en voksen: boken i 
blå leseperm.  

Les sammen med en 
voksen: boken i blå 
leseperm.  
  

Les sammen med 
en voksen: boken i 
blå leseperm.  

Matematikk Multi s.23.  
  
Husk å lese 
instruksjonen nederst 
på siden. 

  Spill Yatzy, Ludo, 
Stigespill eller et annet 
terningspill med noen 
hjemme. 

  

  

  

  
  

  

 SmART 

 
  
 

  
  



Dersom ditt barn er syk eller av annen grunn ikke kommer til skolen, må det sendes skolesms 
senest kl.08.00 samme dag. 
Send skolesms til 59444203: Eksempel: 2 Per er syk. Hilsen Pia Andersen  

  
 
 

Kontaktlærere: 
  

Hilde Marie Westhagen-Kirkevold: Hilde.Marie.Westhagen-Kirkevold@faerder.kommune.no 

Line Høvik Zondag:  Line.Hovik.Zondag@faerder.kommune.no 

  

 

 

 

Informasjon: 

• Husk at leseheftet skal ligge i sekken hver dag. Ta med leseheftet på fredag, da samler 
vi den inn og gir ny leselekse. Noen får ny bok hver uke, mens andre har en bok man 
skal lese i flere uker før man får ny.  

• Det er kjøligere ute nå, spesielt om morgenen. Det er lurt å ha varmere klær i 
garderoben og sko/ støvler som tåler vann.  

• Vi fortsetter med uteskole i skolegården en stund til. Dette er en veldig fin måte for oss 
å bli godt kjent med alle elevene på. Vi skriver det på ukeplanen når vi har tenkt å gå 
andre steder.  

  

  

Hilsen Lene, Hilde Marie og Line 
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