
                                                                                                                                              

                           

                          UKE 51   2. trinn          

 

Informasjon:  
 
Det er viktig at dere leser nøye hva som skjer dag 
for dag. Det er både uteskole og grøtfest denne 
uken som trenger utstyr. 
 
Denne uken er det bare leselekser. 
Skulle dere ønske å gjøre noe mer er det masse fint 
på Salaby.no.  
Dere logger inn via feide.  
 
Husk å levere inn biblioteksbøker  
i løpet av uke 51! 
 
Lesing på trinnet har vi hatt gode rutiner på denne 
høsten. Vi håper at dere leser litt sammen hjemme 
gjennom julen og holder den gode leseflyten ved 

like 😊. 

 
Hylla i garderoben må tømmes fredag da det skal 
vaskes. 
 
Vi takker for samarbeidet denne høsten og 
ønsker dere alle en god julefeiring og et riktig 
godt nytt år. 

Ukas mål: 
 

Sosialt mål: Jeg er rask i 
garderoben når jeg skal ut og når jeg 
skal inn.  

 

Norsk: Jeg leser bra på leseleksa 
min hver dag. 

 

 

 

Fagfornyelsen: 

Alle elevene har vært med på å pynte juletreet i aulaen. De 
har skrevet hva de liker med en klassekamerat. Dette ble 
veldig bra og alle fikk lest opp hva det stod om dem på 
julepynten. Vi arbeidet med vennskap og tilhørighet.  

 
Vi fortsetter å arbeide med respekt og humanisme som 
karakteregenskaper.  

 

 

Ukas ord og begreper: 

Norsk Grøtfest, nisselue, julefilm, juletregang, vedkubbe. 

Engelsk  
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Lekse: 

Til tirsdag Lesing: Les i Kaleido s. 52. Les tre ganger. 

              Les i gult hefte tre ganger. 

              Levere inn biblioteksbøker. 

                                                            

Til onsdag Lesing: Les i Kaleido s. 52. Les tre ganger.                                                            

Les i gult hefte tre ganger.   

              Levere inn biblioteksbøker.         

Til torsdag Lesing: Les i Kaleido s. 52. Les tre ganger. 

              Les i gult hefte ganger.  

              Levere inn biblioteksbøker.                                                           

Til fredag Lesing: Les i Kaleido s. 52. Les tre ganger. 
              Les i gult hefte tre ganger. 
 

Timeplan: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 Måne Sol Måne Sol Måne Sol Måne Sol Måne Sol 

1.økt 

08.30- 

09.45 

Adventsamling Adventsamling 

Vi har uteskole. 

Vi finner et fint 

tre og går rundt 

det og synger 

julesanger. 

Ta med: 

nisselue, 

vedkubbe, mat 

til bål og ta på 

riktig klær. 

Adventsamling Adventsamling Adventsamling 

Juletregang kl 

09.00 ute. Norsk
Les og 

tegn 

Norsk
Les og 

tegn 

Matte Matte Matte Gym 

Frim.          

10.05-

11.05 
Norsk 
Lag 

tekst til 

bilde 

Samf  Eng. Eng.  Grøtfest              

Ta med skje, bolle 

og kopp 

Quiz Quiz 

Mat       

Frim.          

3 økt 

11.55-

13.00 

Samf 
 

Norsk 

Lag 

tekst til 

bilde 

Julefilm 

Vi ser på film i 

aulaen kl 12.00 

 

Gym           Matte Sangsamling via 
teams kl 12.00. 

Vi ønsker 
hverandre god jul  

kl 13.00 
 

Fri 

 
      

4.økt 

13.15-

14.15. 

        

 

                                                    Hilsen Team 2 

Telefonen til vårt teamrom er: 40905631 

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

 



 


