
    2. trinn – Ukeplan uke 22 
       

        Tema: Livet på bondegården 

  
 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

08.30 - 09.45 Lesekvart 
Samling 
Matte 

Lesekvart 
Samling 
Tema 

Lesekvart 
Samling 

Uteskole   
Sted: Teiebanen 

Lesekvart 
Samling 

Kroppsøving 

Lesekvart 
Samling 

Engelsk/musikk 
Sangsamling 

Lillefri 
09.45 - 10.00 

Pause Pause Pause 
 

Pause 
 

Pause 
 

10.00 - 11.15 Vi er invitert til 3.trinns 
forestilling om 

 «Dyrene i 
Hakkebakkeskogen» 

Utelek 

Matematikk - Tema 
Hay day 

Uteskole 
 
 

Skrive i uteskoleboka 
 
 

Sangsamling med hele 
trinnet 

 
 
 
 
 

SFO/Hjem kl. 13.30 

Norskstasjoner Tema 
Vi avslutter temaperioden 

med Kahoot og en 
filmsnutt. 

 

Spising 
11.15 - 11.45 

Mat Mat Mat Mat 

Storefri 
11.45 – 12.15 

Storefri Storefri Storefri Storefri 

12.15 – 13.00 
 
 

Norsk 
 

SFO/Hjem kl. 13.30 

Matematikk 

 
 

SFO/Hjem kl. 13.00 

Norskstasjoner 
  

 
SFO/Hjem kl. 13.00 

Klassens time 
 
 
 

SFO/Hjem kl. 13.30 - 13.30   
 
 

 

 

 

 
 
 

 



 

LÆRINGSMÅL LEKSER for uke 21 + 22 

Lesing og skriving: 

 Jeg leser med god flyt og forståelse.  

 Jeg husker stor bokstav, mellomrom og punktum. 
 

 

Lesing: 

 Nivådifferensiert lesebok. Les boka totalt fire dager i løpet av uke 21 og 22. 
1.                 2.                3.              4.   
Vi oppfordrer også til å lese annet valgfritt lesestoff hjemme. En lang sommer står snart for 
tur, og det er viktig å holde lesingen vedlike.  
 

Regning: 

 Vi øver på addisjon og subtraksjon med tall opp til 200. 
 Gjør minst to sider du ikke har gjort mellom s. 0-113 i matteboka.  

Merk sidene du gjør med «eseløre». 

Sosialt: 

 Jeg viser takknemlighet. 

 Jeg venter på tur. 

 
               Husk å lade iPaden dersom det er mindre enn 50% strøm igjen. 

INFORMASJON 

Vi savner noen bøker som tilhører biblioteket i Tønsberg. Fint om dere tar en titt etter disse hjemme: 

 Vi har snakket med elevene om sunne matpakker som holder dem mette og klare for læring gjennom dagen, da 
vi opplever at mange og stadig flere ofte har med mye søtsaker i matboksene. Vi oppfordrer dere til å sende 
med elevene grovt og sunt fremfor lyst og søtt. Takk for at dere bidrar til at barna holder seg mette og 
konsentrerte gjennom skoledagen! Det er heller ikke lov til å dele innholdet i matpakken. 
Tirsdag kom det bøtter med regn, men det var veldig mange som ikke hadde regntøy med seg. Fint om dere 
sjekker at barna har regntøy på garderobeplassen og nok skiftetøy. Det er fortsatt noen som har ulltøy og tykk 

dress liggende, så det er kanskje greit å bytte fra vinter- til vår/sommer-garderobe       
 
Denne uken avslutter vi temaperioden «Livet på bondegården». Det har vært mange morsomme og lærerike 
uker. De siste ukene før sommerferien vil vi ha fokus på vår- og sommeraktiviteter og forhåpentligvis vært ute i 
naturen og studert innsekter og kanskje gå en tur på stranda. 

 



 

 
 
Fredagshilsen uke 21: 
Hei alle sammen! 
En kort uke er over. Vi har jobbet med litt forskjellig. I norsk har vi snakket om preposisjoner, og i matten har vi jobbet med planlegging. Det har også vært full aktivitet 
på gårdene denne uka. Ungene er like ivrige som de var i starten, og mange begynner å få skikkelig dreis på hoderegningen. På onsdag var vi på Teiebanen, skrev i 
uteskoleboka og hadde sangsamling. 
 
 
God langhelg fra alle oss på 2.trinn 


