
                                                                                                                                              

                       

                      UKE 45 2. trinn  

 

Informasjon: 
Referatet fra foreldremøte ligger på 
hjemmesiden under nytt fra 2. trinn. 
Her ligger også en forklaring på 
hvordan du logger inn på office365 
og teams. 

Ny informasjon om smittevern fra 
Virksomhetsdirektøren, ligger på 
hjemmesiden. 

Vi er godt i gang med de digitale 
utviklingssamtalene. Har du ikke 
avtalt tid – ta kontakt med 
kontaktlærer. 

 
Ukas mål: 
 
Sosialt mål: Jeg følger beskjeder fra de voksne. Jeg 
rekker opp hånden og venter til jeg får ordet. 

Engelsk: Jeg kan si setninger som begynner med             
I can see a ..... 

Norsk: Jeg kan de fem smakssansene. Jeg kan lage tekst 
til bilder.  

Matematikk: Jeg vet hva et sektordiagram og et 
søylediagram er.  

 

Fagfornyelsen: 

Utforske og gi døme på korleis menneska påverkar klimaet og miljøet, og dokumentere 
korleis påverknadene kjem til syne i nærmiljøet er et mål i samfunnsfag.  
For å belyse dette kompetansemålet skal vi på tirsdag ut å plukke søppel langs vår vei. Vi 
sorterer funn og diskutere hva vi har funnet mest av når vi er tilbake på skolen. I 
matematikk skal elevene kunne fremstille tall med ulike representasjoner. Etterarbeider vil 
være å lage et sektordiagram over funnene.  
 

Ukas ord og begreper: 

Norsk De fem smaksansene: søtt – surt – salt – bittert - umami 

Engelsk teddy = bamse, kite = drage, rug = fillerye, poster = plakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lekse 

Til tirsdag Lesing: Les s. 33 i Kaleido eller leseark i gul perm.   

De som har Kaleido svarer på spørsmålene s. 33 i Rød bok. Svar med hele 

setninger. 

Skriving: Ark i grønn perm. Skriv så pent du k 

Sjøuhyret: Denne filmen kan være fin å se: : https://skole.salaby.no/tv-aksjonen-

2020/elev/1---2-trinn/dypdykk-under-havoverflaten  

Til onsdag Lesing: Les s. 33 i Kaleido eller leseark i gul perm.   

De som har Kaleido svarer på spørsmålene s. 33 i Rød bok. Svar med hele 

setninger. 

Skriving: Ark i grønn perm. Skriv så pent du kan. 

Sjøuhyret: Prøv deg på denne Les og lær: https://skole.salaby.no/tv-aksjonen-

2020/elev/1---2-trinn/les-og-laer/plast-i-havet  

Til torsdag Lesing: Les s. 33 i Kaleido eller leseark i gul perm.   

De som har Kaleido svarer på spørsmålene s. 33 i Rød bok. Svar med hele 

setninger. 

Skriving: Ark i grønn perm. Skriv så pent du kan. 

Regning: https://podium.gyldendal.no/salabynext/kodeskolen/fabrikk 

Jobb med første og andre nivå. Logg inn via feide. 

Til fredag Lesing: Les s. 33 i Kaleido eller leseark i gul perm.   

De som har Kaleido svarer på spørsmålene s. 33 i Rød bok. Svar med hele setninger 

Skriving: Ark i grønn perm. Skriv så pent du kan. 

Regning: To ark i sort matematikkperm.  
Engelsk: Si setninger med I can see a. + ukas ord for en voksen.                                                   

Timeplan: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 Måne Sol Måne Sol Måne Sol Måne Sol Måne Sol 

1.økt  Norsk 
Smak 

sansene 

Norsk 
Smak 

sansene 

Sjøuhyret 

Hva fant jeg på 

min vei? 

Matte 
Sektor-

diagram 

Matte   
Sektor-

diagram 

Matte  Kr.Øv. 
Sanse-

motorikk 

KRLE Matte 

Frim         

2.økt Norsk 
Skriver 

tekst til 

bilde 

Sjø-

uhyret
Vi stiller 

spørs-

mål 

Eng. Norsk 
Fakta-

setninger 

fra lekse. 

Kr.Øv.
Sanse-

motorikk 

Matte   Norsk   
Gramma- 

tikk 

Norsk 
Gramma-
tikk 

Mat         

Frim         

3.økt Sjø-

uhyret 

Vi stiller 

spørs-

mål 

Norsk
Skriver 

tekst til 

bilde  

Norsk 

Fakta-

setn. fra 

lekse. 

Eng. Norsk 
ordjakt    

Norsk 
ordjakt 

Matte KRLE 
 

Fri           

4.økt     Sjøuhyret 
Vi lager fisker, dyr og 

planter som lever i 

havet. 

    

 Hilsen Team 2  

Telefonen til vårt teamrom er: 40905631      Send sms til: 59444202 «2 Per er syk i dag hilsen Kari 
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