
Ukeplan for verdens beste 2. trinn – uke 4 

Innhold/mål: 

 
Timeplan: 

 
  

 

 

 

Norsk Spørreord 

Matte Jeg vet hva halvparten er 

Engelsk Food 

Tema Kompani 2.trinn 

SmART Omsorg: Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør 
Humansime: Tro og handle ut ifra at alle mennesker er like mye verdt selv om de ser 
forskjellige ut og mener forskjellige ting 

 Tid: Mandag - 

Uteskole 

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag  

8.30-10.00 Samling ute 

 

Uteskole på 

Magnhildås 

Samling 

 

KRØ 

Samling 

 

Norsk  

Samling 

 

Matte  

Samling 

 

Norsk 

  

10.00-10.15 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

10.15-11.15 Uteskole på 

Magnhildås 

K&H Norsk  Norsk 

 

  

Matte 

11.15-11.35 Spise Spise Spise Spise Spise 

11.35-12.00 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt  Friminutt 

12.00-

13.00(12.50) 

Tema 

 

Slutt kl. 13.00 

Norsk 

 

Slutt kl. 12.50 

Engelsk Tema 

 

Slutt kl. 13.00 

KRLE 

 

Slutt kl. 13.00 

13.00-13.15     Friminutt     

13.15-14.15     Matte 

 

Slutt kl. 14.15 

    



Informasjon 

• Vi har avtalt med 2.trinn på Vestskogen at vi skal skrive «bli kjent-brev» til hverandre, 
som kan henge i klasserommene våre. I den forbindelse ønsker vi at elevene skal lime på 
et bilde av seg selv slik at elevene på Vestskogen får sett hvem vi er. Dersom du ikke 
ønsker at ditt barn skal sende med bilde, gi oss beskjed på skoleSMS eller mail. «Bli kjent-
brevet» med bildet av eleven skal kun henge i klasserommet til 2.trinn på Vestskogen.  

• På mandag skal vi til Magnhildås på uteskole. Vi tenner bål. De som ønsker, kan ha med 
seg bålmat. Husk at alle må komme ferdig påkledd til uteskole kl. 8.30. Dersom du har en 
vedkubbe til overs er det supert om du vil ta med en! 

• Skøyteisen har nå smeltet og kan dessverre ikke brukes som skøytebane. 
• 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 ukas ord. 
  

Norsk: les boka i lesepermen 
en gang.  
 
Øv på ukas ord. 
 
Få underskrift på diktaten. 

Norsk: les boka i lesepermen 
en gang. Gjør oppgavene i blå 
leseperm. 
 
Øv på ukas ord.  
  

Matte: Ark i postmappa. 
 
Øv på ukas ord.   

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

