
 

Lekseplan for 2. trinn uke 8 (onsdag 19.2. - fredag 23.2.) 
Lesing  Jeg kan lese tekst og etterpå fortelle hva jeg har lest/lært.   

 
til tirsdag  til onsdag  til torsdag  til fredag 

Lesing/ skriving: 

Nivåbok: 

Les minst 15 minutter i 

nivåboka di. 

 

Gjør oppdraget som 

hører til nivåboka. 

Nivåbok: 

Les minst 15 minutter i 

nivåboka di. 

 

Gjør oppdraget som 

hører til nivåboka. 

Nivåbok: 

Les minst 15 minutter i 

nivåboka di. 

 

Gjør oppdraget som 

hører til nivåboka. 

Nivåbok: 

Les minst 15 minutter i 

nivåboka di. 

 

Gjør oppdraget som 

hører til nivåboka. 

 

Øvebok: 

Skriv øveordene så fint 

du kan i øveboka. 

 

Vi har diktat i øveordene 

fredag. 

Regning: 

Arbeid hjemme med 

MSØ. Du skal arbeide i 

30 minutt. Alle arbeider 

der de er plassert av 

lærer. Du skal være 

ferdig til torsdag. 

   

Annet: 

    2B har gym.  

Husk gymsko! 

2A har gym.  

Husk gymsko! 

 

skriving  Jeg kan skrive faktatekst og fortelling.  

Regning  Jeg arbeider i Multi Smart Øving med noe jeg må øve på.  

Sosialt  Vi bryr oss om hverandre.  

 

Øveord  Gloser 

stor 
et 

hadde 
springe 
sprette 

head = hode 
nose = nese 

leg = bein 
hair = hår 
ear = øre 

 

Informasjon 

Hold av tirsdag 27.2 kl 18-20. Da inviterer skolen i 
samarbeid med FAU til felles foredrag for alle foresatte, 
etterfulgt av foreldremøte på de enkelte trinn.  
Tema for årets foredrag er “Digitale ferdigheter” v/Odin 
Nøsen. 
 
Ha alltid  nivåbok med på skolen. 
 
Matteleksen til trinnet denne uken er ulike kapittel i Multi 
Smart Øving på nettet. Vi har MSØ som et av temaene i 
klasseromsdelen av foreldremøtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lekseplan for 2. trinn uke 9 (mandag 26.2. - fredag 2.3.) 
Lesing  Jeg kan gjette hva ny nivåbok handler om.  

 
til tirsdag  til onsdag  til torsdag  til fredag 

Lesing/skriving: 

Nivåbok: 

Les minst 15 minutter i 

nivåboka di. 

 

Gjør oppdraget som 

hører til nivåboka.  

Nivåbok: 

Les minst 15 minutter i 

nivåboka di. 

 

Gjør oppdraget som 

hører til nivåboka. 

Nivåbok: 

Les minst 15 minutter i 

nivåboka di. 

 

Gjør oppdraget som 

hører til nivåboka. 

Nivåbok: 

Les minst 15 minutter i 

nivåboka di. 

 

Gjør oppdraget som 

hører til nivåboka. 

 

Øvebok: 

Skriv øveordene så fint 

du kan i øveboka. 

 

Vi har diktat i øveordene 

fredag. 

Regning: 

Multi O2: 

side 78 

Finn summen av 

myntene og tegn streker 

til tallinja. 

 Multi O2: 

side 79 

 

Hvor mange kroner er det 

til sammen? 

 

 

Annet: 

  2B har gym.  

Husk gymsko! 

2A har gym.  

Husk gymsko! 

 

Skriving  Jeg kan skrive tankekart for å kunne gjenfortelle boka.   

Regning  Jeg kan plassere hele tiere på tallinja  

Sosialt  Vi bryr oss om hverandre.  

 

Øveord  Gloser 

enn 
mye 

mange 
stige 
stokk 

foot = fot 
arm = arm 

body = kropp 
eye = øye 

hand = hånd 

 

Informasjon 

Minner om foreldremøte tirsdag 27.2 kl 18-20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


