
 

 

2.trinn: lekser og læringsmål uke 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læringsmål: 

Norsk: Jeg kan si 3 substantiv og 3 verb. 

Matte: Jeg kan regne enkle regnestykker med tall under 100. 

 

Sosialt: Jeg kan holde avstand til de andre elevene. 

  

 

 Ukelekser (alle lekser skal være gjort innen fredag): 

N
o
rs

k
: 

Leselekse: Salto s.90-91.  

Du velger selv, i samarbeid med en voksen hjemme, om du skal lese stjerne-, måne- eller solteksten. Det er viktig at dere ser på bildene og leser overskriften 

sammen med barnet før dere starter å lese. Snakk om hva teksten handlet om i etterkant. 

 

Skriveoppgave: 

Elevene skal skrive en kort tekst til et bilde de har limt inn i norsk skrivebok. Det er viktig at dere leser kriteriene på dette arket sammen med barna deres. 

M
a
tt

e
: 

 

Matteark i svart plastperm. 



Økt: Tid: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
Oppstilling/ 
håndvask 

08.30 – 
09.00 

Still opp ute med din 
gruppe. Husk 1 meters 
mellomrom. 

Still opp ute med din 
gruppe. Husk 1 meters 
mellomrom. 

Still opp ute med din 
gruppe. Husk 1 meters 
mellomrom. 

FRI 
 

FRI 
 

1.Økt 09.00 – 
10.30 

Uteskole på Topplokket: 
Hestehov 
Rødkløver 
Inneskole: 
Blåveis 
Hvitveis 

Uteskole på Topplokket: 
Blåveis 
Hvitveis 
Inneskole: 
Hestehov 
Rødkløver 

Uteskole på Topplokket: 
Hestehov 
Rødkløver 
Inneskole: 
Blåveis 
Hvitveis 

Spising 10.15 – 
11.15 

Spising Spising Spising 
 

Bytte plass/ 
håndvask 

11.15 – 
11.35 

Gruppene som har vært 
ute, skal inn, og 
gruppene som har vært 
inne, skal ut. 

Gruppene som har vært 
ute, skal inn, og 
gruppene som har vært 
inne, skal ut. 

Gruppene som har vært 
ute, skal inn, og 
gruppene som har vært 
inne, skal ut. 

2.økt  11.35 – 
13.00 

Uteskole på Topplokket: 
Blåveis 
Hvitveis 
Inneskole: 
Hestehov 
Rødkløver 

Uteskole på Topplokket: 
Hestehov 
Rødkløver 
Inneskole: 
Blåveis 
Hvitveis 

Uteskole på Topplokket: 
Blåveis 
Hvitveis 
Inneskole: 
Hestehov 
Rødkløver 

 

Hei alle sammen 

Ledelsen har bestemt at det blir kohorter en uke til.  

Husk at det er fri førstkommende torsdag og fredag       

Hilsen Kjersti, Bente, Christine, Anna, Sondre, Maren, Kjersti og Heidi.  

Ved sykdom bruk SkoleSMS: Send TEIE [trinn] [tekst] til 59 44 42 00 (anbefales lagret som “SkoleSMS”). Eks: "TEIE 2 Per er syk i dag. Hilsen Lise." Meldingen blir så videresendt alle lærerne på 
trinnet. 

 


