
                                                                  

UKE 46                      UKEPLAN FOR 2. TRINN                    

      MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

1 Matematikk Norsk Norsk Norsk Naturfag 

2 Norsk Matematikk Matematikk Norsk K&H 

10.15-10.30 (mat)                                                                                              Fre: 10.40-11.00 

3  KRLE Gym Norsk Matematikk Samfunnsfag/ 
Smart 
oppvekst 

4 Musikk  Engelsk/ 
Smart oppvekst 

Samfunnsfag  

Skolen 
slutter kl. 

13.45 12.45 13.45 13.45 12.30 

 

Informasjon:  
 
Stormøte: Husk stormøte i gymsalen torsdag fra klokka 18.30 til 20.00. 
Planleggingsdag: Det er planleggingsdag fredag, og elevene har fri fra skolen. 
Utviklingssamtaler. Jeg har satt opp utviklingssamtaler i uke 46 og 47. Husk å levere svarslipp innen 
tirsdag. 
 
Smart  oppvekst:  Denne uka jobber vi mest med takknemlighet og humor.   
 

       
 
Repetere bokstavene: Fram til jul repeterer vi alle bokstavene i alfabetet. Det kan være lurt å ta fram 
bokstavkortene fra i fjor. Legg ett og ett kort fram for eleven, og eleven skal si bokstavlyden «lynende 
raskt» på sekundet. Hvis ikke, må dere trene mer på bokstavene eleven er usikker på. Og: Si 
bokstavlyden, og eleven skriver bokstaven raskt – dette er fin trening for de som speilvender bokstaver.   
 
Matteleksa:  
Nr. 99 – Finn verdiene av uttrykkene (finn svaret, altså = 40, 4, 67, 97,69 og 0).  
Nr. 100: Regn ut svaret ( 88, 99, 77, 89 og 49) Disse tallene skal eleven ikke tegne strek til når han tegner 
fra prikk til prikk. (det skal til slutt bli en katt som fisker…..) 
 
Fravær og meldinger meldes på Transponder. (Last gjerne ned den nye appen Transponder som ligger i 
App Store). 



                                                                  

Læringsmål 

Norsk: 

  

Kunne gjenkjenne hva et eventyr er ved å lese første setning. Vite at tallet tre 
ofte er med i eventyr. Kunne navn og lyd på Bb og Yy. Ha riktig skriveretning 
og høyde og bruke bokstavene i setninger.  
Kunne lese og skrive diktatordene:  synge, lærer, eventyr, bukk, berg, 
blåbær 

Matematikk: 

 

Subtraksjon uten tieroverganger. Kjenne til likebeinte trekanter.  
Ny strategi for subtraksjon av tosifrede tall – horisontal oppstilling 
Kortere strategi for addisjon og subtraksjon av tosifrede tall (uten 
tierovergang) 

Engelsk:    

 

Week: Kunne alle ukedagene på engelsk. Kunne spørre om og svare på hva 
slags dag det er i dag, i morgen og hvilken dag det var i går.                        
Kunne frasen: What day is it today? 

Smart oppvekst:  

 

Vi jobber med emnene: Takknemlighet og humor. Takknemlighet er når vi 
legger merke og er glade for noe som skjer – og sier det. 
Humor er evnen til å glede seg selv og andre med smil og latter.   
 

 

Ukelekse:   

 
Tirsdag    Onsdag Torsdag Fredag 

Norsk:  
Lesing1: Ordriket s. 68. 
Lesing2: Ordriket s. 69. 
 
Diktatord: synge, 

lærer, eventyr, bukk, 

berg, blåbær 

Husk underskrift på 

kapittelprøve i gul 

mappe.  

Matematikk:  

Oppgavehefte2A        

Må: nr 99 s. 64        

Kan: Velg mellom alle 

oppgavene i boka fram 

til nr. 99……..  

Norsk:  
Lesing1: Ordriket s. 
70. 
Lesing2: Ordriket s. 
71. 
Diktatord: synge, 
lærer, eventyr, bukk, 
berg, blåbær 
 
Matematikk: 
Oppgavehefte 2A 
Må: nr. 100 s. 65. 
Kan: Velg mellom 
alle oppgavene i 
boka fram til nr. 
100…… 
 
Ta med 
bibliotekboka! 

Norsk:  
Lesing: Ordriket s. 72 og 
73 
 
Diktatord: synge, lærer, 
eventyr, bukk, berg, 
blåbær  
 
Skriv en setning til hver 
av de tre første 
øveordene innen torsdag.  
Skriv så fint du kan. 

 
 
PLANLEGGINGSDAG 
 

Elevene har fri 😊 
  
 
 

 

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

Mail: marit.hareid@sandnes.kommune.no 
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