
                                                                                                                                              

                           

                        UKE 6             2. trinn          

 

Informasjon: 
Forrige torsdag hadde vi nok en 
super dag på skøyteisen. Vi 
fortsetter med skøyter i gymtimene 
nå mens vi har så gode forhold.  

Med jevne mellomrom får elevene 
nye arbeidsplasser i klasserommet. 
Dette er viktig for å lære å kjenne 
flere og kunne samarbeide med 
alle.  

 
Ukas mål: 
 
Sosialt mål: Jeg er arbeidsom i timene og gjør mitt beste. 
Jeg lærer å samarbeide med nye medelever. 

Engelsk: Jeg kan fortelle om hva jeg liker å spise og 
drikke. 

Norsk: Jeg leser fagtekster og finner nøkkelord.   

Matematikk:  Jeg vet hva symmetri er. Jeg kan lage en 
symmetrilinje på en figur.  

Fagfornyelssen 

Denne uken fortsetter vi med det tverrfaglig tema innen folkehelse og livsmestring.  
Vi har fokus på den grunnleggende ferdigheten å lese. Perioden har tittel  #Jeg leser. Vi legger vekt 
på å lese  fagtekster i samfunnsfag, naturfag og KRLE. I slutten av perioden, uke 7 vil vi gjennomføre 
en kartlegginstest i lesing. Det viktig at dere arbeider godt med lesingen hjemme i denne perioden.   
 

Jeg bestemmer over det jeg gjør på en positiv måte.  

 

Jeg har evne til å glede meg selv og andre med smil og latter. 

Lekse: 

Til tirsdag Lesing: Alle har fått et leseark, Buorre beaivvi!. Hjelp ditt barn med å 
lese/forstå teksten. Bruk god tid på å lese!  
 Her kan du trene på å lese og forstå!   
https://skole.salaby.no/1-2/norsk/les-og-forsta   
 Skriving: I grønt hefte har du skrivelekse (alle)                                                             

Til onsdag Lesing: Alle har fått et leseark, Buorre beaivvi!. Hjelp ditt barn med å 
lese/forstå teksten. Bruk god tid på å lese!  
Skriving: I grønt hefte har du skrivelekse (alle)                                                             

Regning: Multi 2B side 12                                                                          

Til torsdag Lesing: Alle har fått et leseark, Buorre beaivvi!. Hjelp ditt barn med å 
lese/forstå teksten. Bruk god tid på å lese!  

 Skriving: I grønt hefte har du skrivelekse (alle)          

Kr.Øv: Ta med skøyter og hjelm. Hvis du ikke har får du låne akebrett 

på skolen.                                                     

Til fredag Lesing: Alle har fått et leseark, Buorre beaivvi!. Hjelp ditt barn med å 
lese/forstå teksten. Bruk god tid på å lese!  
 Skriving: I grønt hefte har du skrivelekse (alle)                                                             
Regning:  Ark i sort hefte merket “Lekse til fredag uke 6” 
Engelsk: Les ukas ord fem ganger for en voksen. Prøv å lære de 

engelske ordene 

https://skole.salaby.no/1-2/norsk/les-og-forsta


utenat.                                                                                                                                         

 

Ukas ord og begreper: 

Norsk lavo, reindrift, håndverk, sanking 

Engelsk vegetables= grønnsaker, fruit = frukt, food = mat                           

in the shop = i butikken 

 

Timeplan: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 Måne Sol Måne Sol Måne Sol Måne Sol Måne Sol 

1.økt 

08.30- 

09.45 

Norsk         

Lese/ lytte til 

samisk eventyr 

Norsk /musikk 

Lese/skrive  

Likhet/forskjell 

Matte                  

Regnestrategier 

Matte  

Jovo 

Kr.Øv: KRLE Matte    

Symmetri 

Frim. 

09.45-

10.00 

          

10.05-

11.05 
Norsk

skrive/ 

lese  

Samf 

#Jeg 

leser 

 

Matte

Pluss, 

pluss 

Naturf

#Jeg 

leser 

Eng. Norsk 

lese/ 

bibliotek 

Kr.Øv: Matte     

Jovo 

          Norsk 

Lese/gjøre ferdig 

skrivearbeid fra uka. 

Mat           

Frim.  

11.25-

11.55 

          

3 økt 

11.55-

13.00 

Samf 
#Jeg 
leser 
 

Norsk

skrive/ 

lese  

Naturf

#Jeg 

leser 

Matte 

Pluss, 

pluss 

Norsk 

lese/ 
bibliotek    

Eng. Norsk                           

lese /forstå 

 

Matte  

Symmetri 

KRLE 
 

Fri 

13.00-

13.15 

          

4.økt 

13.15-

14.15. 

    K&H 

Farge og tegne  

(lavo/regnsdyr) 

 

    

 

                                                    Hilsen Team 2 

Telefonen til vårt teamrom er: 40905631 

Send sms til: 59444202 «2 Per er syk i dag hilsen Kari 


