
Ukeplan for verdens beste 2. trinn - uke 49 

 
Innhold/mål: 

 
Timeplan: 

 
  

 

 

 

Norsk Jeg vet hva dobbeltkonsonant er  

Matte Tallforståelse  

Engelsk Walk and talk 

Tema Oppdrag: Miljøagentene 

SmART Målrettethet: Finne ut hva du vil og planlegge hva du må gjøre for å nå målet 
Lederegenskaper: Det er når vi får andre mennesker til å fungere godt, få til ting og 
ha et godt samspill 

 Tid: Mandag - 

Uteskole 

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag  

8.30-10.00 Samling ute 

 

Uteskole på 

Øya 

Samling 

 

KRØ 

Samling 

 

Norsk  

Samling 

 

Matte  

Samling 

 

Matte 

  

10.00-10.15 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

10.15-11.15 Uteskole på 

Øya 

K&H Norsk/tema  Norsk 

 

  

Engelsk 

11.15-11.35 Spise Spise Spise Spise Spise 

11.35-12.00 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt  Friminutt 

12.00-

13.00(12.50) 

Norsk 

 

Slutt kl. 13.00 

Norsk 

 

Slutt kl. 12.50 

DKS Tema 

 

Slutt kl. 13.00 

Norsk 

 

Slutt kl. 13.00 

13.00-13.15     Friminutt     

13.15-14.15     Lesestund 

 

Slutt kl. 14.15 

    



 

Informasjon 

• Forrige uke reiste vi til USA med google earth. Miljøagentene måtte utføre et oppdrag for 
USA. Kun 10% av plasten i USA resirkuleres. Miljøagentene hjalp til med å sortere søppel 
og skreiv reisebrev. Da oppdraget var utført fikk de et stempel i passet sitt. Det var stort 
engasjement da vi skulle reise til USA, og flere var helt sikre på at vi skulle dra dit på 
ekte!  

• Onsdag denne uken får vi besøk fra DKS – Juleallsang med Vegard og Kristine. Det gleder 

vi oss til!        
• Vi minner om at elevene må komme ferdig påkledd etter vær hver mandag, da vi har 

samling ute og drar rett på uteskole. 
• Alle må ha en blyantspisser med hus i sekken sin. Det er til tider lang kø for å spisse  

blyant og farger i klasserommet, dette ønsker vi å unngå med tanke på smittevern.  

• Det begynner å bli kaldt ute! Det er viktig at barnet ditt har en tykk utejakke + utebukse, 
eller dress på skolen. 

• Nå er det mørkt ute om morgenen. Dersom barnet ditt går eller sykler til skolen er det 
viktig å bruke refleks.  

• Tirsdag er det 1.desember og vi starter med en koselig liten julekalender på skolen. Hver 
morgen når har vi samling, blir en elev trukket ut til å henge opp dagens hjerte og få en 
pepperkake. Denne eleven blir også dagen «hjertebarn». Eleven går ut på gangen mens 
alle vi andre skal si noe fint om han/hun som vi skriver ned på et hjerte, og som vi leser 

opp høyt etterpå. Eleven får hjertet med seg hjem       
• 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. Ark ligger i 
postmappa.   

Norsk: les boka i lesepermen 
en gang.  
 
Øv på ukas ord. Ark ligger i 
postmappa.  
 
Få underskrift og rett 
diktaten.   

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

Matte: Ark i postmappa 
 
Norsk: Øv på ukas ord. Ark 
ligger i postmappa.  
 
  

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

