
                                  

                      

                        UKE  9           2. trinn          

 

Informasjon: 
 
Ny Kaleido lesebok 2b, er i sekken, 
den trenger bokbind! Alle elevene 
har lekse i Kaleido denne uka. De 
som har hatt lekse i gul perm, kan 

bare lese s. 6 om de ønsker       

 
Velkommen tilbake etter en uke fri 
fra skolearbeid! 
 
Vi vil sende ut et skriv til hver elev i 
løpet av uka. Det vil være en 
underveisvurdering så langt på 
2.trinn. Vi har hatt kartlegging i 
leseflyt og regning. 
 

Ukas mål: 
 
Sosialt mål: Jeg er inkluderende i lek. Jeg spør om hjelp  
når jeg trenger det. 

Engelsk: Jeg skriver ord for noen kroppsdeler. Jeg 
kjenner ordene me og you. 

Norsk: Jeg øver på sammenhengende skrift. Jeg vet at 
noen ord skrives med o, men leses med å-lyd. 

Matematikk: Jeg kan doble og halvere et tall eller en 
mengde. 

Naturfag: Jeg kan gjenkjenne et stoff ved å føle på det.  

SMART oppvekst – karakterkort 

 Trinnet har fokus på :                                   Jeg har vilje til å si det som er sant. 

 
 
                                                                       Jeg tør å gjøre noe som er bra 
                                                                       (eller har lyst), enda jeg syns det er 
                                                                       litt skummelt. 

 

Lekse: 

Til tirsdag Lesing: Kaleido s. 6 og 7 (les 3 ganger) 

Skriving: Svar på spørsmålene s. 7 i Rød skrivebok         (Kaleido)     

Ark i grønnperm- Vi øver sammenhengende skrift (alle)       

Skrivearb. må være ferdig til fredag.                                                       

Til onsdag Lesing: Kaleido s. 6 og 7 (les 3 ganger) 

Skriving: Svar på spørsmålene s. 7 i Rød skrivebok         (Kaleido)     

Ark i grønnperm- Vi øver sammenhengende skrift (alle)                                                                                          

Regning: Multi s. 16                                                                                    

Til torsdag Lesing: Kaleido s. 6 og 7 ( les 3 ganger) 

Skriving: Svar på spørsmålene s. 7 i Rød skrivebok         (Kaleido)     

Ark i grønnperm- Vi øver sammenhengende skrift (alle)                                                                        

Til fredag Lesing: Kaleido s. 6 og 7 ( les 3 ganger) 

Skriving: Svar på spørsmålene s. 7 i Rød skrivebok         (Kaleido)     

Ark i grønnperm- Vi øver sammenhengende skrift (alle)  
Regning: Ark i sort perm merket “Lekse til fredag uke 9" 
Engelsk: Les ukas ord fem ganger høyt for en voksen.  Jobb 15 

minutter her:  https://podium.gyldendal.no/explore/laerer/overom-explore-

2/overom-explore-2/look-at-me                                                                                                                                           

 

https://podium.gyldendal.no/explore/laerer/overom-explore-2/overom-explore-2/look-at-me
https://podium.gyldendal.no/explore/laerer/overom-explore-2/overom-explore-2/look-at-me


 

Ukas ord og begreper: 

Norsk Jobbe med O for Å: introdusere nye ord: kom, topp, flott, konge, slott. 

Engelsk eyes = øyne, ears = ører, nose = nese, mouth = munn 

 

Timeplan: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 Måne Sol Måne Sol Måne Sol Måne Sol Måne Sol 

1.økt 

08.30- 

09.45 

Norsk

Ny bok 
Dyre-

rekorder 

Norsk 

Ny bok 
Dyre-

rekorder 

Norsk   

lese/skrive             

Musikk 

Matte                  
dobling               

Matte  
dobling    

og      

tallinje  

Gym KRLE Matte   
dobling    

og tallinje                

Fri           

10.05-

11.20 
Norsk 

O for Å  

Samf  
Kahoot  

Matte 
dobling 

Naturf Eng. Norsk 

Lese/ 

bibliotek  

Gym Matte      
dobling og 

tallinje 

Norsk 

skrive/ 

lese 

Norsk 

skrive/ 
lese 

Mat           

Fri.            

3 økt 

11.55-

13.00 

Samf 
Kahoot 

Norsk 

O for Å 

Naturf Matte 
dobling 

Norsk 

Lese/ 

biblio. 

Eng. Norsk 

ord m. 

å-lyd          

Norsk  

ord m.   
å-lyd 

Matte KRLE 
dobling    
og tallinje 

Fri           

4.økt 

13.15-

14.15. 

    K&H 

 

    

 

Hilsen Team 2 Telefonen til vårt teamrom er: 40905631 

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

 

 


