
Ukeplan for verdens beste 2. trinn – uke 51 

Innhold/mål: 

 
Timeplan: 

 

 

Norsk Vi repeterer 

Matte Jeg kan tallene fra 20 til 40  

Engelsk Merry Christmas and Happy New Year  

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 

Siste skoledag  

8.30-10.00 Samling ute 

 

Uteskole på 

Øya 

Samling 

 

KRØ 

Samling 

 

Norsk  

Samling 

 

Matte  

Samling 

 

Vi hygger oss 

med ulike 

aktiviteter  

10.00-10.15 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

10.15-11.15 Uteskole på 

Øya  

K&H Norsk  Norsk 

 

  

Vi spiser og 

ser på 

julefilm 

11.15-11.35 Spise Spise Grøtfest Spise 
 

11.35-12.00 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt   

12.00-

13.00(12.50) 

Samling 

 

Slutt kl. 13.00 

Norsk 

 

Slutt kl. 12.50 

Matte Tema 

 

Slutt kl. 13.00 

 

 

Slutt kl. 12.00 

13.00-13.15     Friminutt     

13.15-14.15     Utelek 

 

Slutt kl. 14.15 

    



 

Informasjon 

• Onsdag 16.desember er det Grøtfest i spisetiden. Hvert trinn vil få utlevert grøt i 

klasserommet. Det er hyggelig om elevene vil ha på seg nisselue denne dagen       
• Siste skoledag før jul er fredag 18.desember. Denne dagen slutter skolen kl. 12.00. 

Elevene kan ha med seg litt snacks ved siden av i matpakka denne dagen. For eksempel 
et kakestykke, noen kjeks eller pepperkaker (ikke godteri). 

• Første skoledag etter nyttår er mandag 4.januar.  
• På grunn av smittevern rundt Covid-19 blir det dessverre ikke noen felles juleavslutning i 

år.  

• Vi ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!       
• 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  
 
 
 
 
 

Ukelekse:  

Lesebingo (ark ligger i postmappa):  
Klarer du å få kryss på alle rutene i løpet av uken? Dersom du klarer det, får du en liten overraskelse på skolen på fredag. 
Ta med lesebingoen på skolen på fredag med underskrift fra en voksen hjemme.  

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

