
                                                                                                                                              

                           

                        UKE 7        2. trinn          

 

Informasjon: 
 
På torsdag blir det uteskole, viktig 

med varmt tøy      . 

Tirsdag har vi en ny kartlegging 
innen lesing. 

Ønsker store og små en fin 
vinterferie! 

 

 

 
Ukas mål: 
 
Sosialt mål: Jeg har fokus på arbeidssom, samarbeid 
og ro i timene.  

Engelsk: Jeg kan forstå og bruke setningsmønstrene       
I am wearing........... He/She is wearing........... 

Norsk: Jeg kan forstå det jeg leser. Jeg prøver meg på 
sammenhengende skrift.  

Matematikk: Jeg kan speile en figur over en 
symmetrilinje.  

 

Fagfornyelsen: 

Vi er inne i siste uke med fordypningstema #Jeg leser.  

Siste uke hvor samene får mye fokus. 

Vi avrunder tema med uteskole i skogen på torsdag. 

 

Lekse: 

Til tirsdag Lesing: Alle har fått et leseark, elevene trenger hjelp 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) Vi starter med 
sammenhengende skrift. 
Regning: Ukelekse, jobb med nettoppgavene fra kapittel 8 om 

symmetri.  https://podium.gyldendal.no/mno1-

4/2b?location=menuItem_8#menuItem_8                                                                         

Til onsdag Lesing: Alle har fått et leseark,elevene trenger hjelp 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)   
Regning: Ukelekse, jobb med nettoppgavene fra kapittel 8 om 

symmetri.  https://podium.gyldendal.no/mno1-

4/2b?location=menuItem_8#menuItem_8 

                       

Til torsdag Lesing: Alle har fått et leseark, elevene trenger hjelp 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
https://podium.gyldendal.no/mno1-4/2b?location=menuItem_8#menuItem_8
https://podium.gyldendal.no/mno1-4/2b?location=menuItem_8#menuItem_8
https://skole.salaby.no/1-2/norsk/les-og-forsta
https://podium.gyldendal.no/mno1-4/2b?location=menuItem_8#menuItem_8
https://podium.gyldendal.no/mno1-4/2b?location=menuItem_8#menuItem_8


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

Skriving: I grønt hefte har du skrivelekse (alle)   
Regning: Ukelekse, jobb med nettoppgavene fra kapittel 8 om 

symmetri.  https://podium.gyldendal.no/mno1-

4/2b?location=menuItem_8#menuItem_8 

                                                               

Til fredag Lesing: Alle har fått et leseark, elevene trenger hjelp 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)   
Regning: Ukelekse, jobb med nettoppgavene fra kapittel 8 om 

symmetri.   

https://podium.gyldendal.no/mno1-

4/2b?location=menuItem_8#menuItem_8 

Engelsk: Les ukas ord fem ganger høyt for en voksen.                                                                                                                                        

 

Ukas ord og begreper: 

Norsk religion, sjaman, runebomma, sjel 

Engelsk I am wearing a jacket.= Jeg har på en jakke.                                  

He is wearing mittens.= Han har på votter. 

 

Timeplan: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 Måne Sol Måne Sol Måne Sol Måne Sol Måne Sol 

1.økt 

08.30- 

09.45 

Norsk 

lese/ 

skrive 

Norsk 

lese/ 

skrive 

Norsk    Musikk 

Lese / 

bokanmeldelse 

 

Matte      
Repetisjon 

Uteskole             

Vi går når vi har 

pakket og er klare. 

Ta med:                

-Mat til bål             

-Vedkubbe            

-Varm drikke          

-Klær for å være 

ute hele dagen. 

           

KRLE Matte    
Samarbeid 

og spill 

Frim. 

09.45-

10.00 

        

10.05-

11.05 
Norsk 
dobbel 

konso-

nant  

Samf  
#jeg 

leser 

Test: ORF       

A-plan 

Eng. Norsk 

lese/ 

bibliotek 

Norsk 

lese/ 

skrive/ 

forstå 

Norsk 
lese/ 
skrive/ 
forstå 

Mat         

Frim.  

11.25-

11.55 

        

https://skole.salaby.no/1-2/norsk/les-og-forsta
https://podium.gyldendal.no/mno1-4/2b?location=menuItem_8#menuItem_8
https://podium.gyldendal.no/mno1-4/2b?location=menuItem_8#menuItem_8
https://skole.salaby.no/1-2/norsk/les-og-forsta
https://podium.gyldendal.no/mno1-4/2b?location=menuItem_8#menuItem_8
https://podium.gyldendal.no/mno1-4/2b?location=menuItem_8#menuItem_8


3 økt 

11.55-

13.00 

Samf  
#jeg 

leser 

Norsk 

dobbel 

konso-

nant  

Test: ORF        

A-plan 

Norsk 
lese/ 

bibliotek 

Eng. Matte  
Samar-

beid og 

spill 

KRLE 
 

Fri 

13.00-

13.15 

          

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 

 

 


