
 

                          UKE 36     2. trinn       

      

Informasjon 

Det er viktig at alle har innesko, 
dette på grunn av smitteverntiltak og 
evakuering. 

Onsdag og torsdag er 2. trinn på 
byvandring i regi av DKS. Vi reiser 
kl 08.30 er tilbake ca kl 12.30. Vi tar 
med sekken med mat og drikke. 

31.8.20 begynner “Helt grønn 
skolevei” Dette betyr at vi skal 
registre hvor mange elever som 
går/sykler eller tar buss til og fra 
skolen. Vi oppfordrer de elevene 
som blir kjørt å gå fra Meny. Da blir 
eleven registrert som deltager.  

https://nyweb.vfk.no/helt-gronn-
skolevei/om-aksjonen/ 

Onsdag kl. 1250 er det brannøvelse 
for hele skolen. Vi går rolig ut og 
stiller opp på håndballbanen.  

 

 
Ukas mål: 
 
Sosialt mål: Jeg spør om andre vil være med i 
leken. Jeg rydder i garderoben og på plassen min. 
 

Engelsk: Jeg vet hva tallene fra 0 – 12 heter på 
engelsk. 

Norsk: Jeg lærer å samtale om og beskrive hvordan 
ord jeg bruker, kan påvirke andre.  

Matematikk: Jeg vet at tallene fra 10 til 20 kan delen 

inn i tiere og enere. 

            

I løpet av uka hører vi alle elevene i lesing, derfor 
er det viktig at dere øver hjemme. Elever syns det 
er ubehagelig å ikke ha øvd.  

 

 

 

Lekse: 

Til tirsdag Norsk: Les s. 10 i Kaleido. Les med/ les for en voksen 3 ganger.                             

Norsk: ukelekse, må være ferdig til fredag. Øv deg på ark i grønn perm. 

Skriv så pent du kan!          

Til onsdag Norsk: Les s. 10 i Kaleido. Les med/ les for en voksen 3 ganger.                             

Matematikk: Multi s. 17 og 18 

Til torsdag Norsk: Les s. 10 i Kaleido. Les med/ les for en voksen 3 ganger.                             

Til fredag Norsk: Les s. 10 i Kaleido. Les med/ les for en voksen 3 ganger.   

Norsk: skriveleksen leveres!                           

Engelsk: Tell til 12 for en voksen hjemme. Se ark i grønn engelskperm.  

Kanskje du klarer til 20? 

https://nyweb.vfk.no/helt-gronn-skolevei/om-aksjonen/
https://nyweb.vfk.no/helt-gronn-skolevei/om-aksjonen/


Matematikk: Multi s. 24  

 

Ukas ord og begreper: 

Norsk Intervju, samtale, beskrive 

Engelsk zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, 

twelve 

 

Timeplan: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 Måne Sol Måne Sol Måne Sol Måne Sol Måne Sol 

1.økt 

08.30- 

09.45 

Norsk Norsk Les Mus  

DKS 

By-

vandring 

Norsk 

 

Norsk  

DKS 

By-

vandring 

Mate

m 

Krle 

Mus Les 

Frim. 

09.45-

10.00 

        

10.05-

11.05 
Norsk Samf. Natur  Matem Eng. Eng. Krle Matem 

Mat         

Frim.  

11.25-

11.55 

        

3 økt 

11.55-

13.00 

Samf 
 

Norsk Matem  Natur 

 

Matem Matem Norsk Norsk 

 

                                                    Hilsen Team 2 

Telefonen til vårt teamrom er: 40905631 

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


