
Ukeplan for verdens beste 2. trinn – uke 36 

 
Innhold/mål: 

 
Timeplan: 

 
  

 

Norsk Vi øver på å skrive bokstavene riktig og pent 

Matte Vi repeterer tallene 1-20 

Engelsk «My school» 

Tema «Jeg passer inn» 

Sosialt Jeg kan vise omsorg for klassevennene mine 

 Tid: Mandag - 

Uteskole 

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag  

8.30-10.00 Samling ute 

Uteskole på 

Øya 

Vi leker og 

leser leseleksa 

Samling 

KRØ ute 

Rockering-race 

med stein-saks-

papir  

Samling 

Norsk 

Vi skriver 

beskrivende 

tekst 

Samling 

Matte ute 

Tallene 1-20 

Tallinje  

Samling 

Matte 

Regnestrategier 

Addisjon 

  

10.00-10.15 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

10.15-11.15 Uteskole på 

Øya 

Vi leker og 

leser leseleksa 

K&H 

Vi lager kalender 

Norsk 

Vi løser 

hemmelige 

setninger 

Norsk 

Vi jobber i 

norskheftet 

 

  

Engelsk 

«My school» 

Bingo med ulike 

ord 

  

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 

Vi repeterer 

bokstavene 

 

Slutt kl. 13.00 

Norsk ute 

Vi skriver til bilde 

 

  

Slutt kl. 12.50 

Matte 

Vi jobber med 

tiervenner  

Tema 

Karakteregensk

aper 

 

Slutt kl. 13.00 

Norsk  

Leseforståelse 

 

 

Slutt kl. 13.00 

13.00-13.15     Friminutt     

13.15-14.15     Utelek 

Frilek + lese 

leseleksa 

 

Slutt kl. 14.15 

    



 

Lekser:     

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

Norsk: Kaleido lesebok A: 
les s. 8 tre ganger. Snakk 
sammen med en voksen om 
spørsmålene nederst på 
siden. 
 
Øv på bokstav-lyd på alle 
bokstavene i alfabetet. 

Norsk: Kaleido lesebok A: les 
s. 8 tre ganger. Snakk 
sammen med en voksen om 
spørsmålene nederst på 
siden. 
 
Øv på bokstav-lyd på alle 
bokstavene i alfabetet. 

Norsk: Kaleido lesebok A: les 
s. 9 tre ganger. Snakk 
sammen med en voksen om 
spørsmålene nederst på 
siden. 
 
Øv på bokstav-lyd på alle 
bokstavene i alfabetet. 
  

Norsk: Kaleido lesebok A: 
les s. 9 tre ganger. Snakk 
sammen med en voksen om 
spørsmålene nederst på 
siden. 
 
Øv på bokstav-lyd på alle 
bokstavene i alfabetet.  

 

Informasjon 

• Vi opplever mye god lek i friminuttene om dagen!        
• Tirsdag 22.september kl. 17.00 – 18.00 blir det foreldremøte. Mer informasjon kommer. 
• På mandager har vi uteskole, det er viktig at elevene har klær etter vær, da vi er ute 

uansett vær. Sitteunderlag er også kjekt å ha. Dersom vi ikke har skrevet på ukeplanen at 
vi skal brenne bål, må alle ha med seg vanlig matpakke. 

• Smartklokker skal ligge avslått i sekken hele skoledagen. 
• Grønn skolevei: Vi har meldt klassen på en konkurranse som handler om hvor mange 

dager i uka du kan komme deg til og fra skolen uten å bli kjørt av en voksen. Les mer på 
infoskriv på skolens hjemmeside under «Nytt fra 2.trinn». Vi håper så mange som mulig 

blir med på konkurransen, og går til og fra skolen!        
• Leselekser: Elevene gått igjennom leseleksen på skolen og har fått beskjed om de skal 

lese hele eller deler av siden. Dersom eleven skal lese deler av siden, kan resten leses av 
eller sammen med en voksen. 

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

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

  
Mail:          
Caroline: caroline.paulsen@faerder.kommune.no  
Vebjørn: vebjorn.morken@faerder.kommune.no  

  
 Hjemmeside: herstadskole.no  

http://caroline.paulsen@faerder.kommune.no
http://vebjorn.morken@faerder.kommune.no
http://herstadskole.no/

