
Ukeplan for verdens beste 2. trinn – uke 50  

Innhold/mål: 

 
Timeplan: 

 
  

 

 

 

Norsk Vi repeterer 

Matte Jeg kan tallene fra 20 til 40  

Engelsk Jeg kan si god morgen og spørre hvordan noen har det  

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  

8.30-10.00 Samling ute 

 

Uteskole på 

Magnhildås 

Samling 

 

Matte 

Samling 

 

Juleverksted  

Samling 

 

Matte  

Samling 

 

Matte 

  

10.00-10.15 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

10.15-11.15 Uteskole på 

Magnhildås  

Norsk Juleverksted  Norsk 

 

  

Tema 

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 

 

Slutt kl. 12.50 

Norsk Tema 

 

Slutt kl. 13.00 

Norsk 

 

Slutt kl. 13.00 

13.00-13.15     Friminutt     

13.15-14.15     Lesestund 

 

Slutt kl. 14.15 

    



  

Informasjon 

• Forrige uke reiste miljøagentene til Kina. De skreiv reisebrev og tankekart om hvordan 
man kan redusere gassutslippene for å bedre miljøet. På fredag laget vi en stor hval av 
plastsøppel som en introduksjon til denne ukens oppdrag som handler om plast i havet!  

• Mandag 7. desember tenner vi bål på uteskole. De som ønsker, kan ha med seg bålmat. 
Husk klær etter vær. Ta gjerne med en vedkubbe i sekken dersom du har det.  

• På grunn av smittevern rundt Covid-19 blir det dessverre ikke noen felles juleavslutning i 
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  
 
 
 
 
 
 

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

Norsk: les boka i 
lesepermen en gang.  
 
Øv på sangen «Ikke plass til 
mer plast», tekst ligger i 
postmappa.  

Norsk: les boka i lesepermen 
en gang.  
 
Øv på sangen «Ikke plass til 
mer plast», tekst ligger i 
postmappa. 
 
Få underskrift og rett 
diktaten.   

Norsk: les boka i lesepermen 
en gang. Gjør oppgavene i blå 
leseperm. 
 
Øv på sangen «Ikke plass til 
mer plast», tekst ligger i 
postmappa.  

Matte: Ark i postmappa 
 
 
Øv på sangen «Ikke plass til 
mer plast», tekst ligger i 
postmappa. 
 
  

Ikke plass til mer plast:  https://www.youtube.com/watch?v=_7RK2SWfaHg  
Øv på sangen hver dag. Teksten ligger i postmappa. Du kan lese teksten selv, sammen med en voksen, eller en voksen kan 
lese den for deg.  
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