
Ukeplan for flinkeste 2. trinn - uke 38 

 
Innhold/mål: 

 
Timeplan: 

 
  

 

 

 

Norsk Jeg kan skrive en beskrivende tekst 

Matte Vi repeterer tallene 1-20 

Engelsk «Animals» 

Tema «Jeg passer inn» 

Sosialt Jeg kan si hyggelige ting til klassevennene mine 

 Tid: Mandag - 

Uteskole 

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag  

8.30-10.00 Samling ute 

 

Uteskole på 

Magnhildås 

Samling 

 

KRØ 

Samling 

 

Norsk  

Samling 

 

Matte  

Samling 

 

Matte 

  

10.00-10.15 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

10.15-11.15 Uteskole på 

Magnhildås 

K&H Norsk  Norsk ute 

 

  

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 ute 

 

Slutt kl. 12.50 

DKS  

Jungeldiskotek  

Tema 

 

Slutt kl. 13.00 

Norsk  

 

Slutt kl. 13.00 

13.00-13.15     Friminutt     

13.15-14.15     DKS 

Jungeldiskotek 

 

Slutt kl. 14.15 

    



Lekser:     

 

Informasjon 

• Forrige uke hadde vi en flott tur på byvandring med DKS «Kjenn din by». Vi Startet ved 
Haugar kunstmuseum og gikk gjennom byen til Slottsfjellet. Elevene var superflinke og 

lærte masse om Tønsberg by!       
• Tirsdag 22.september kl. 17.00 – 18.00 blir det foreldremøte. Se innkalling på skolens 

hjemmeside under «Nytt fra 2.trinn».  
• Vi fortsetter med leselekser i blå leseperm. Elevene har en bok tilpasset sitt nivå som skal 

leses en gang hver dag mandag-torsdag. Dere foresatte skal kommentere lesingen i 
leseloggen som er i blå leseperm. I lesepermen ligger både leselogg og oppgaver til boka. 
Oppgavene skal gjøres innen torsdag da lesepermen samles inn på torsdag.  

• Det er viktig at alle har postmappa og lesemappa med bok i sekken hver dag.  
• Arket med «Ukas ord» skal IKKE settes inn i blå leseperm. Det skal ligge i postmappa. 
• 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  

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: Jobb 15 minutter 
med tall og telling på 
salaby. Se link nedenfor. 
 
Norsk: Øv på ukas ord. Ark 
ligger i postmappa.  
 
  

Salaby – mattelekse til fredag: 

Logg inn med feide: https://skole.salaby.no/1-2/matematikk/tall-og-telling 

http://caroline.paulsen@faerder.kommune.no
http://vebjorn.morken@faerder.kommune.no
http://herstadskole.no/
https://skole.salaby.no/1-2/matematikk/tall-og-telling

