
 

                                 UKEPLAN FOR 2.TRINN UKE 49 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
08.45 

- 
09.30 

Julemorgen 
 

Norsk  
             Stasjoner  
           Norsk – lek  

 
Liv og røre 

   

Julemorgen 
 

Norsk 
Stl+ / stasjoner 

 
Liv og røre i norsk 

 

Julemorgen 
 

Stasjoner 
matte –lek 

 
Liv og røre i 

matte 

Julemorgen 
 

Samfunnsfag 
 

 

Julemorgen 
Engelsk 

 

09.30 
- 

10.15 

Gym Matte 
     
     Liv og røre 

10.15- 
10.30 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

10.30 
- 

11.00 

Lesestund Norsk 
Bibliotektime og 

lesing 

Erik Mogenos 
juleshow  

Matte Zippy(norsk) 

Ukeslutt 

11.00-  
11.30 

Mat Mat Mat Mat Felleslunsj 
på SFO 

11.30- 
12.00 

Friminutt        Friminutt Friminutt Friminutt 

12.00- 
13.30 

         Juleverksted 
       

 

      Kort dag. 
Skoleslutt 11.30 

Klassedelt norsk: 
Lek/norsk i 

klasserommet. 

Kunst og 
håndverk 

(Trine) 

Kort dag. 
Skoleslutt 

11.30 

13.30- 
13.45 

Friminutt  Friminutt Friminutt  

13.45- 
14.30 

Turbok Skolekor KRLE 
Kristendom 

 Skoleslutt 14.30 Skoleslutt 
14.30 

Skoleslutt  
14.30 

LEKSER 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag  
GOD 

HELG! 

Vis turboka 
hjemme. Fortell om 
noe vi gjorde på 
uteskolen.   

Les teksten din i 
grønn mappe.   

Les i egen lesebok i 
ca. 10 minutter.   

Les i egen lesebok i 
ca. 10 minutter.  

LÆRINGSMÅL 

Norsk Jeg kan finne lesebok på skolebiblioteket og lese den selv. 

Matte Jeg kan navnet på sirkel, kvadrat, rektangel og trekant, og kjennetegn  på disse. 

Zippy/PALS Jeg kan være en god hemmelig venn.   
Jeg kan følge beskjeder og lytte til andre.  

Samfunnsfag Jeg vet at Norge har fem landsdeler, og kan finne Norge på kartet.  
Jeg kan navnet på verdensdelene, og kan plassere de på kartet.  
Jeg vet hvor Sameland er.    

Engelsk Jeg kan navnet på noen frukter og bær. 
Jeg kan gi uttrykk for noe jeg liker/ikke liker på engelsk (I like… I don`t like…)  



 

INFORMASJON TIL HJEMMET 
Hei alle sammen!   
 
«Julemorgen»:  
Nå er desember her. Hver morgen starter vi med at klasserommet er mørkt med tente lys, 
rolig julemusikk i bakgrunnen og høytlesing av ulike julefortellinger/fortellinger. Det blir en 
fin og myk start på dagene fremover  Det blir også trekking av kalender hver dag. Vi 
følger Salabys julekalender, og ser på Jul i Blåfjell i maten. Videre i desember venter blant 
annet juleverksted, luciatog, øving på julesanger og juleskuespill og mer. Det blir bra!  
 
Juleverksted: 
Vi lager julepynt og gjør klasserommet fint! Under juleverkstedet jobber vi med 
geometriske former, og bruker disse for å lage ulike figurer/julepynt. Det blir fint!  
 
Onsdag:  
Vi får besøk av komikeren Erik Mogeno. Han gir oss en smakebit av juleforestillingen sin. 
Det blir moro!  
 
 
Husk at det bare er å ta kontakt om dere lurer på noe   
Ønsker dere en fin uke!  
Hilsen Ingrid Bakkerud 
Tlf: 94422964  
Visma flyt: 19123 01696 0010      
 
 
 

 

Ukeplanen er sett og lest:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(Signatur fra forelder/foresatt) 


