
 

UKEPLAN FOR 2.TRINN UKE 45 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
08.45 

- 
09.30 

Ukestart  
Zippy 

 
Norsk 

STL+ 
 
        Liv og røre 
           i  norsk 

Matte 
Stasjoner 
Butikklek  

 
 

Liv og røre i 
matte 

 
 
 

PLANLEGGINGS-
DAG 

 
 

SKOLEFRI 

Engelsk 
colours 

09.30 
- 

10.15 

Norsk 
STL+/stasjoner 

Liv og røre 

Matte 
     
     Liv og røre 

10.15- 
10.30 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

10.30 
- 

11.00 

Naturfag:  
Ombruk og 

kildesortering 

Norsk 
Lese/språklek 

Gym Zippy 
Ukeslutt 

11.00-  
11.30 

Mat Mat Mat Felleslunsj 
på SFO 

11.30- 
12.00 

Friminutt Friminutt 

12.00- 
13.30 

 
Uteskole 

(Naturfag) 

      Kort dag. 
Skoleslutt 

11.30 

Klassedelte 
stasjoner: 

     Lek SFO/Norsk 

 

Kort dag. 
Skoleslutt 

11.30 

13.30- 
13.45 

Friminutt  Friminutt  

13.45- 
14.30 

Turbok Skolekor 
(Cathrine) 

 Skoleslutt 14.30 Skoleslutt 
14.30 

 

LEKSER 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag  
GOD 

HELG! 

Vis turboka 
hjemme og fortell.  
 
Les ca. 10 minutter 
i leseboka.  

Les teksten du 
har skrevet selv. 
Gjør oppgaven 
som står på arket.  

Les ca. 10 minutter 
i leseboka.  

Leksefri pga 
planleggingsdag 

 

LÆRINGSMÅL 

Norsk Jeg kan lese ulike teksttyper med sammenheng og forståelse.  
Jeg kan fortelle sammenhengende om egne opplevelser.  

Matte Jeg kjenner til de norske myntene (1kr   5kr    10kr …).  
Jeg kan regne og veksle med penger.  

Zippy/PALS Jeg kan være en god hemmelig venn.   
Jeg kan følge beskjeder.  

Naturfag Jeg kan kildesortere søppel.  
Jeg kan fortelle om hva ombruk og kildesortering er.    

 



INFORMASJON TIL HJEMMET 
Hei alle sammen!   
 
Utviklingssamtaler:  
De to neste ukene blir det utviklingssamtaler (se eget skriv). Om dere ønsker at eleven selv 
skal være med eller ikke, er opp til dere. Jeg setter opp et forslag til samtaletider. Hvis det 
ikke passer, er det bare å ta kontakt med meg så finner vi et annet tidspunkt eller annen 
dag som passer bedre!   
 
Uteskole:  
På mandag har vi uteskole som vanlig. Det er meldt så mye vind at vi ikke tør å ta sjansen 
på grilling. Forrige uke plukket vi søppel i naturen, og elevene var så ivrige at vi ble enige 
om å gjøre en god jobb for naturen denne uteskolen også. Det betyr at vi går i 
nærområdet rundt skolen, peller den søpla vi finner og sorterer den. Det blir også god tid 
til lek og moro! Husk klær etter vær og litt ekstra mat til turen.  
 

Planleggingsdag:  
Torsdag er det planleggingsdag. Det betyr at det er skolefri denne dagen!  
 
 
 
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) 


