
Ukeplan for 2. trinn – uke 35 

 
Innhold/mål: 

 
Timeplan: 

 
  

 

 

Norsk Vi repeterer  

Matte Vi repeterer tallene 1 - 20 

Engelsk Songs and rhymes 

Tema «Jeg passer inn» 

Sosialt Jeg kan være en god venn 

 Tid: Mandag - 

Uteskole 

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag  

8.30-10.00 Samling ute 

Uteskole på 

Øya 

Vi leker og 

leser leseleksa 

Samling 

KRØ ute 

Ulike leker  

Samling 

Norsk/tema 

Vi skriver en 

hyggelig tekst 

til en i klassen 

Samling 

Matte ute 

Natursti  

Samling 

Matte 

Vi jobber videre i 

matteheftet 

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 bier 

  

Norsk 

Vi løser 

hemmelige 

setninger 

Norsk 

Stillelesning 

  

Tema 

Skuespill  

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 skriver og 

tegner fra 

uteskole 

Slutt kl. 13.00 

Norsk ute 

Natursti 

  

 

Slutt kl. 12.50 

Matte ute 

Rockeringspill 

med poeng 

(addisjon) 

Tema 

Vennskap 

 

 

Slutt kl. 13.00 

Norsk  

Leseforståelse 

 

 

Slutt kl. 13.00 

13.00-13.15     Friminutt     

13.15-14.15     Utelek 

Frilek 

 

Slutt kl. 14.15 

    



Lekser:     

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

Norsk: Kaleido lesebok A: 
les s. 5 tre ganger.  

Norsk: Kaleido lesebok A: les 
s. 5 tre ganger. 

Norsk: Kaleido lesebok A: les 
s. 6 tre ganger. Snakk 
sammen med en voksen om 
spørsmålene nederst på 
siden. 
  

Ukelekse til fredag: Ta 
bokbind på Kaleido lesebok 
A. Husk navn på bokbindet. 
 
Norsk: Les s. 6 tre ganger. 
Snakk sammen med en 
voksen om spørsmålene 
nederst på siden. 

Informasjon 

• Takk for en fin oppstart forrige uke! Vi gleder oss til å ta fatt på en ny uke sammen med 
dere. 

• Oppstilling om morgenen er ved sykkelstativet (inngang kirkeveien). Det er viktig at 
elevene ikke møter før kl. 8.30.  

• På fredag fikk alle med seg et samtykkeskjema hjem i postmappa. Dette må fylles ut av 
foresatte og tas med tilbake til skolen så snart som mulig.  

• I slutten av september er det vaksinering. Det ble også sendt hjem et skriv angående 
dette. Dette må fylles ut og tas med tilbake til skolen så fort som mulig, og senest innen 
1.september. 

• 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. 

• På torsdag får vi en ny gutt i klassen. Det gleder vi oss masse til! Vi ønsker Darin 
velkommen til verdens beste 2.trinn! 

• Det er fortsatt noen som mangler innesko, fint om alle tar dette med så snart som mulig. 
• Den blå postmappa må ligge i sekken hver dag.  
• Denne uken er det nasjonal hodelus kampanje. Les mer her: 

https://www.fhi.no/contentassets/2b06296e51584615a9912a81fdcddeef/aksjon-mot-

hodelus_skriv-til-foreldre-pa-skole_bokmal_host2020.pdf 

• Smartklokker skal ligge avslått i sekken hele skoledagen. 
• Elevene får med seg en lesebok hjem på mandag: Kaleido lesebok A. Denne boken er det 

leselekser i denne uka. Elevene leser gjennom leseleksa på skolen på mandag og får 
beskjed om de skal lese hele siden eller deler av den ut ifra hvilket nivå de er på. Det er 
viktig at dere voksne leser sammen med barnet, snakker om teksten og vanskelige ord, 
og at den samme siden leses tre ganger.  

• 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  

https://www.fhi.no/contentassets/2b06296e51584615a9912a81fdcddeef/aksjon-mot-hodelus_skriv-til-foreldre-pa-skole_bokmal_host2020.pdf
https://www.fhi.no/contentassets/2b06296e51584615a9912a81fdcddeef/aksjon-mot-hodelus_skriv-til-foreldre-pa-skole_bokmal_host2020.pdf
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