
Ukeplan for verdens beste 2. trinn - uke 40 

 
Innhold/mål: 

 
Timeplan: 

 
  

 

 

 

Norsk Kj- og sj-lyden 

Matte Vi jobber med regnefortellinger 

Engelsk «Songs and rhymes» 

Tema «Jeg passer inn» 

Sosialt Jeg har det ryddig på plassen min i garderoben  

 Tid: Mandag - 

Uteskole 

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag - 

Uteskole 

8.30-10.00 Samling ute 

 

Uteskole på 

Øya 

Samling 

 

KRØ 

Samling 

 

Norsk  

Samling 

 

Matte  

Samling ute 

 

Uteskole på 

Magnhildås 

  

10.00-10.15 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

10.15-11.15 Uteskole på 

Øya 

K&H Norsk  Norsk 

 

  

Uteskole på 

Magnhildås  

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 ute 

 

 

Slutt kl. 12.50 

Matte  Tema 

 

 

Slutt kl. 13.00 

Uteskole på 

Magnhildås 

 

Slutt kl. 13.00 

13.00-13.15     Friminutt     

13.15-14.15     Utelek 

 

Slutt kl. 14.15 

    



 

 

Informasjon 

• Takk for et fint foreldremøte sammen med dere forrige uke! 
• Denne uken blir det uteskole både mandag og fredag. Dette blir årets «høstdager», da 

det ikke blir arrangert felles høstdager for hele skolen i år.  Det er viktig at elevene har 
med seg nok mat og drikke, og klær etter vær. På fredag brenner vi bål, de som ønsker 
kan ha med seg bålmat. 

• Fritid Færder har et innholdsrikt høstferieprogram med mange ulike gratisaktiviteter! 
OBS! Kort påmeldingsfrist 29.september https://faerder.kommune.no/tjenester/barnehage-
skole-og-familie/familiens-hus/fritid-farder-aktivitetstilbud-til-barn-og-unge/gratis-aktiviteter-i-
hostferien/ 

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

• Vi ønsker dere en riktig god høstferie i uke 41!        
 

• 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  

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: Multi s. 34 
 
Norsk: Øv på ukas ord. Ark 
ligger i postmappa.  
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