
                                                                                                                        

UKE 50 og 51      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 

 

Torsdag 14. desember klokka 18.00 blir det juleforestilling i gymsalen for foreldre. Elevene møter i 

klasserommet klokka 17.45. Pent antrekk.  

Generalprøve torsdag klokka 9.30.  Da ønsker vi alle besteforeldre og andre slektninger hjertelig 

velkommen! 

Mandag 18. desember drar 1. til 4. klasse til Vitengarden. I sekken kan du ta med mat og drikke. Husk 

å ta på gode og varme klær! 

Torsdag 21. desember er siste skoledag før jul. Det blir julegudstjeneste i Sviland kapell klokka 09.00, 

se mer informasjon på Transponder. Siste skoledag kan du ta med mat, valgfri drikke og litt snop i 

sekken. Skoledagen slutter klokka 12.15. Da vil busser og taxi stå klare.  SFO har åpent 22 og 23 

desember og 2. januar 2018. 

Smart  oppvekst: I desember vil vi jobbe ekstra med fire ulike ferdigheter:    

● Mot: Når vi tør å gjøre noe som er bra, eller som vi har lyst til, enda det er litt skummelt.    

● Målretta: Det er når du vet hva du vil og planlegger hva du må gjøre for å nå målet.  

● Selvtillit: Ha tro på at du er noe, kan noe og vet noe. 

●  Integritet: Gjøre det du selv er overbevist om er riktig.  

Fravær og meldinger meldes på Transponder. (Last gjerne ned den nye appen Transponder 

Meldingsbok som ligger i App Store).    

                                                

                                Til slutt vil jeg ønske dere alle en riktig god jul                                                                                                                                                                                                               

 



                                                                                                                        

Læringsmål 

Norsk: 

  

Kunne si noe om tankene du får når du leser en tekst. 
Kunne navn og lyd på Åå og Gg. Ha riktig skriveretning og høyde og bruke 
bokstavene i setninger.  
Kunne lese og skrive diktatordene: god, også, gjøre, om, sjanse, egg 

Matematikk: 

 

Vi jobber med klokka - digital og analog klokke. Måleenheten minutt. 
Begrepene kvart på/kvart over og halv.  
Subtraksjon med tierovergang - horisontal oppstilling.  
Det er 60 minutter i 1 time. 

Engelsk:    

 

Christmas. Ord og begrep. Synge engelske julesanger. 

Christmas present, Christmas tree, Father Christmas, candle (lys), angel 
(engel), star (stjerne) Fraser: Merry Christmas! Happy New Year!  

Smart oppvekst:  

 

Vi jobber med emnet selvhevdelse i desember.   
Mot: Det er når vi tør å gjøre noe som er bra, eller som vi har lyst til, enda vi 

synes det er litt skummelt.   Målretta: Det er når du vet hva du vil og 

planlegger hva du må gjøre for å nå målet.   

 

Ukelekse:   
 

 
Tirsdag    Onsdag Torsdag Fredag 

Norsk:  
Lesing: Ordriket s. 90 
og 91. .  
 
Diktatord: god, også, 

gjøre, om, sjanse, egg 

Matematikk:   

Oppgavehefte 2A 

MÅ: Nr 112 side 72 

KAN: nr 125 side 80 

(alle regnestykkene 

skal ha verdien/svaret 

15) 

 

Norsk:  
Lesing: Ordriket s. 92 
og 93.  
 
Diktatord: god, 
også, gjøre, om, 
sjanse, egg  
 
 
Matematikk: 
Oppgavehefte 2A 
MÅ: nr 117 side 76 
KAN; nr 127 side 81. 
 
Ta med 
bibliotekboka! 

Norsk:  
Lesing1: Ordriket s. 97 
Nynorsk - tenk over hva 
som er forskjellig fra 
bokmål.  
 
Diktatord: god, også, 
gjøre, om, sjanse, egg  
 
Skriv en setning til hver 
av de tre første 
øveordene innen torsdag.  
 

Skriv så fint du kan. 

 
 
Leksefri! 
 
 
Ingen lekser i uke 51 

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

Mail: marit.hareid@sandnes.kommune.no 


