
Ukeplan for verdens beste 2. trinn - uke 47 

 
Innhold/mål: 

 
Timeplan: 

 
  

 

 

 

Norsk Jeg kan bruke punktum, spørsmålstegn og utropstegn når jeg skriver en tekst 

Matte Jeg vet hva et siffer er, og kan regne med tosifrede tall 

Engelsk Walk and talk 

Tema Oppdrag: Miljøagentene 

SmART Respekt: Det er når vi viser hensyn til oss selv, andre, ting og de som bestemmer 
Takknemlighet: Det er når vi legger merke til og er glad for noe som skjer…og sier det 

 Tid: Mandag - 

Uteskole 

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag  

8.30-10.00 Samling ute 

 

Uteskole på 

Øya 

Samling 

 

KRØ 

Samling 

 

Norsk/tema  

Samling 

 

Matte  

Samling 

 

Matte 

  

10.00-10.15 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

10.15-11.15 Uteskole på 

Øya 

K&H Norsk/tema  Norsk 

 

  

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 

 

Slutt kl. 12.50 

Matte 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 

• Takk for hyggelige utviklingssamtaler sammen med dere de to siste ukene!       
• Forrige uke avsluttet vi temaperioden «Den magiske kroppen» med å lære om sansene 

våre. Vi har gjort mye spennende. Blant annet spilt fotball med tunnelsyn, brukt 
luktesansen til å finne ut hva som var i kindereggene, blindtestet alle smakene våre og 
brukt den taktile sansen til å føle og kjenne på ulike ting i en «føleboks».  

• Denne uken starter vi opp med nytt tema: «Oppdrag: Miljøagentene».   
• 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  
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: Ark i postmappa 
 
Norsk: Øv på ukas ord. Ark 
ligger i postmappa.  
 
  

http://caroline.paulsen@faerder.kommune.no
http://vebjorn.morken@faerder.kommune.no
http://herstadskole.no/


 
 


