
                                                                                           

UKE 12           UKEPLAN FOR 2. TRINN                    

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

Matematikk Norsk Norsk Norsk Naturfag 

Norsk Matematikk Matematikk Norsk K&H 

10.15-10.30 (mat)                                                                                              Fre: 10.40-11.00 

 KRLE Gym Norsk Matematikk Samfunnsfag/ 
Smart oppvekst 

Musikk  Engelsk/ 
Smart oppvekst 

Samfunnsfag  

13.45 12.45 13.45 13.45 12.30 

 

 

Informasjon:  

I forrige uke gjennomførte vi kartleggingsprøve i norsk, og førstkommende onsdag vil elevene 

gjennomføre kartleggingsprøve i regning. Denne går over to timer og er på papir. 

Første uka etter påske starter jeg med samtaler, og da ønsker jeg at eleven skal være med. Dere vil få 

nærmere beskjed om dette.  

Vi har ikke fått jobbet så mye på chromebook som jeg har ønsket, men dette vil bedre seg etterhvert 

som nettet blir mer stabilt. Det er imidlertid viktig at ALLE har med seg en fullt oppladet chromebook 

på  skolen hver dag. Dersom dere har problemer med å logge på hjemme, kan dere prøve med: 

elevens.navn@sandnesskolen.no  og deretter    elevens.navn@sandnes.kommune.no og deretter 

passordet som ALLE elevene vet hva er…... 

 

 

 

 

 

 God påskeferie til alle! 

fra Marit  

Kontaktlærertime tirsdag klokka 11.30 til 12.45. Telefon: 51 60 80 50  

mailto:elevens.navn@sandnesskolen.no
mailto:elevens.navn@sandnes.kommune.no


                                                                                           

Mail: marit.hareid@sandnes.kommune.no 

Læringsmål 

Norsk: 

  

Kunne gjenfortelle innholdet  i en  tekst med egne ord. 
Diktatord:  ved, begynner, alltid, tenker, konge   
Kunne si meningen din om en sak.  
Kunne skrive ned din egen mening og begrunne meningene dine.  

 Matematikk: 

 

Produkt der den første faktoren er 4. Ny kolonne i multiplikasjonstabellen. 
Bli kjent med ulike typer pyramider, der navnet bestemmes av formen på 
bunnen.  
Å løse likninger av typen  x   a  = b  og    a   x = b 

Engelsk:    

 

Kunne 12 engelske klasseromsord:  

Denne uka: classroom, boy, girl, book. (som forrige uke) 

Kunne si «ha det» og «ser deg senere» på engelsk     Goodbye! See you later. 

Smart oppvekst:  

 

 Samarbeidsferdigheter: følge regler og beskjeder, hjelpe - og dele med 

andre. Kreativitet: Det er når  vi tenker nytt og finner nye gode løsninger. 

Lederegenskaper: Det er når vi får andre mennesker til å fungere godt, får til 

ting og har et godt samspill med andre.  

 

Ukelekse: 

 
Tirsdag    Onsdag Torsdag Fredag 

Norsk: Ordriket                  

Lesing1: Lese side 58  

Lesing2 : Lese side 59.  

Diktatord:  ved, 

begynner, alltid, 

tenker, konge.  

Skriv dem i boka di. 

Stav ordene høyt for 

en voksen.  

Matte: Må: Gjøre to 

sider i heftet. Du kan 

velge selv hva du vil 

regne. 

Norsk: Ordriket  
Lesing1: Les  side 60 
Lesing2: Les  side 61 
 
Les høyt minst tre 
ganger. 
 
Skriving:  
Skriv øveordene. Skriv 
en setning i diktatboka 
til de tre første 
ordene.  

Norsk: Ordriket 
arbeidsbok.  
Gjør oppg.  1 og 2 side 
66 og 67.  Å begrunne 
meninger.  
Vil du gjøre mer? Du 
kan få gjøre nr. 3, 
Pizzakveld. Du kan 
skrive på et dokument 
på Chromebook.  
Tittel: Pizzakveld.  
 
Øv på diktatordene.  
 
Matte: Må: Gjøre to 

sider i heftet. 

Engelsk:  
Øv muntlig på ordene:  
classroom, boy, girl, 
book  
Goodbye! 
See you later! 
 
Øv høyt med en 
voksen 
  
 
 
 
 

 


