
Ukeplan for verdens beste 2. trinn – uke 3 

Innhold/mål: 

 
Timeplan: 

 
  

 

 

 

Norsk GJ-lyden 

Matte Jeg vet hva halvparten er 

Engelsk Food 

Tema Kompani 2.trinn 

SmART Omsorg: Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør 
Humansime: Tro og handle ut ifra at alle mennesker er like mye verdt selv om de ser 
forskjellige ut og mener forskjellige ting 

 Tid: Mandag - 

Uteskole 

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag  

8.30-10.00 Samling ute 

 

Uteskole på 

Magnhildås 

Samling 

 

KRØ 

Samling 

 

Norsk  

Samling 

 

Matte  

Samling 

 

Norsk 

  

10.00-10.15 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

10.15-11.15 Uteskole på 

Magnhildås 

K&H Norsk  Norsk 

 

  

Matte 

11.15-11.35 Spise Spise Spise Spise Spise 

11.35-12.00 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt  Friminutt 

12.00-

13.00(12.50) 

Tema 

 

Slutt kl. 13.00 

Norsk 

 

Slutt kl. 12.50 

Engelsk Tema 

 

Slutt kl. 13.00 

KRLE 

 

Slutt kl. 13.00 

13.00-13.15     Friminutt     

13.15-14.15     Matte 

 

Slutt kl. 14.15 

    



Informasjon 

• Det er oppdaget barnemark i klassen vår. Vi anbefaler at alle sjekker seg! 
• Fint om alle har en blyantspisser med hus i pennalet sitt.  
• Det er viktig at alle kommer ferdig påkledd til uteskole hver mandag morgen. Vi bruker 

fortsatt mye tid på å skifte til passende klær før vi kommer oss av gårde. Ha gjerne med 
et ekstra par med votter/hansker i sekken.   

• På mandag skal vi til Magnhildås på uteskole. Vi tenner bål. De som ønsker, kan ha med 
seg bålmat. 

• Denne uken har kompanirekruttene lært «sluttet orden». De har vist svært god disiplin 
og orden. Uanmeldte inspeksjoner av garderobeplass, hyller og plasser i klasserommet 
har funnet sted, og vi ser allerede stor forbedring. Vi har også hatt ulike øvelser som har 
gått på samarbeid og mental styrke. Vi er kjempestolte av kompanirekruttene i kompani 
2.trinn.  

• Det er nå skøyteis på håndballbanen. Elevene kan ha med seg skøyter de dagene vi har 
håndballbanen som uteområdet (tirsdager og torsdager). Hvis du ikke klarer å ta av og på 
skøytene selv, er det fint om du øver på dette hjemme. Alle elever som skal være på 
skøyteisen må ha hjelm. Det gjelder også om de skal leke på isen uten skøyter.  

• NB! Husk at eleven skal holdes hjemme ved tegn til sykdom. 

• Slik gjør du når du skal sende skoleSMS: 
SkoleSMS: send melding til 59444203  
Eksempel: «2 Lars er syk i dag. Mvh Petter Olsen».  

  
Mail:          
Caroline: caroline.paulsen@faerder.kommune.no   
 
Ine: ine.therese.haaheim@faerder.kommune.no  
 
Hjemmeside: herstadskole.no  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Lekser til tirsdag: Lekser til onsdag: Lekser til torsdag: Lekser til fredag: 

Norsk: les boka i 
lesepermen en gang.  
 
Øv på ukas ord. 
  

Norsk: les boka i lesepermen 
en gang.  
 
Øv på ukas ord. 
 
Få underskrift på diktaten. 

Norsk: les boka i lesepermen 
en gang. Gjør oppgavene i blå 
leseperm. 
 
Øv på ukas ord.  
  

Matte: Ark i postmappa. 
 
Øv på ukas ord.   

Her fikk elevene testet sin mentale styrke. Den som klarte å holde ballen over 

hodet lengst mulig vant. Etter nesten 30 minutter måtte vi avslutte, da sto vi igjen 

med 5 vinnere! Alle elevene viste fantastisk viljestyrke!  

http://caroline.paulsen@faerder.kommune.no
mailto:ine.therese.haaheim@faerder.kommune.no
http://herstadskole.no/

