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TIMEPLAN 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 
08:15-

09:30 
Norsk Gym Leseforståelse 

A: KRLE 

B: Forlag 

C: Forlag 

Kunst&Håndverk 

2 
09:45-

10:45 
Norsk 

A: Norsk 

B: Norsk 

C: KRLE 

Matte 

 

A: Naturfag 

B: Naturfag 

C: Engelsk 

Påskelunsj 

3 
11:30-

12:30 
Matte  Samf. Fag Matte 

A: Forlag 

B: Engelsk 

C: Naturfag 

Best Sammen 

4 
12:45-

13:45 

 

Slutt kl. 12.30 

A: Engelsk 

B: KRLE 

C: Norsk 

Slutt kl. 13.45   

 

Slutt kl. 12.30 

Fellessamling 

      Slutt kl. 13.45 

 

Slutt kl. 12.15 

   

                    Ordenselever:  
2A: Mantas – Mathias I - Rikke 
2B: Kjerstine - Chrisander 
2C: Siri Ann - Jonathan 

 

Til foresatte 

 Elevene skal gjøre engelsklekse på data denne uka. Dere finner lenke på 

hjemmesiden. Da gjør de så mange oppgaver de vil, men alle må gjøre ferdig 

minst en oppgavetype. 
 Vi ønsker å ha påskelunsj fredag 23.mars. Se egen liste om dette 

 Fra ledelsen: «Vi mottar en del forespørsler om elevene kan være inne i 

friminuttet grunnet sykdom. Det er utfordrende at elever som er friske nok til å 

gå på skolen, ikke er friske nok til å være ute i friminuttene. I noen tilfeller over 

lang tid. Både fordi elevene trenger ekstra vakthold, og fordi både rom og elev 

har godt av frisk luft i en ellers krevende hverdag. Vi vil derfor henstille til at 

elever som kommer halvfriske på skolen, kan bli med ut i friminuttet til aktivitet, 

lek, adspredelse, relasjonsbygging og øving på sosiale ferdigheter. I noen 

spesielle tilfeller er det mulig å lage en egen avtale med kontaktlærer» 

 Ønsker alle en riktig GOD PÅSKE og velkommen tilbake til skolen 4.april 

 

      
51338214/51338219/51338211 

 

             2A: gunhebn@sandnes.kommune.no 

             2B:karhhol@sandnes.kommune.no 

             2C: eliborg@sandnes.kommune.no 

           

berit.eltvik.braut@sandnes.kommune.no 

www.minskole.no/sorbo  
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                           HJEMMEARBEID 

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Lesing 

Les s. 24 i 

Zeppelin 

lesebok.  

 

Les s. 26 i 

Zeppelin 

lesebok. 

 

Les s. 27 i Zeppelin 

lesebok. 

 

Frivillig: Bruk 

oppskriften på s. 24 i 

leseboka og lag deg en 

smudi  

 

Skriving 

Stavskrift: 

Skriv ordene på 

papir-

strimmelen. Fyll 

ut hele linja. 

 

 

Gjør oppg. 2, s. 27       i 

leseboka. Skriv i rød 

skrivebok. Bruk 

overskriften «En gang 

jeg var redd» 

 

Engelsk    

Engelsk: Data- 

hjemmesiden-2.trinn-

engelsk: gjør oppg til 

kapittelet «In the 

kitchen» 

Regning                             Ark om måling. 

Ekstra 
Multi kapittel 6:  http://podium.gyldendal.no/mno1-4/2a#menuItem_6  

Moava:  http://www.moava.org/index.php?pageID=6&categoryID=434&fag=matte 

  

UKAS MÅL 

Lesing  Jeg trener på å forstå det jeg leser 

Skriving 
 Jeg kan skrive s, e, a, r, l, v, t, o, n, f, å og æ sammenhengende. 

 

Regning 
 Jeg kan måle og sammenligne størrelser ved hjelp av ikke-

standardiserte (binders, visk, museskrit o.l) og standardiserte 

måleenheter (cm, m). 

Engelsk 
 Jeg kan fortelle om noen matvarer, frukt og grønnsaker på 

engelsk. Jeg kan si hva jeg liker og spørre hva andre liker. Jeg vet 

hvordan jeg skal bruke ordet «Please». 

KRLE 

 Jeg vet at Jesus spiste med disiplene sine og ble tatt til fange på 

skjærtorsdag. 

 Jeg vet at Jesus ble dømt til døden på langfredag. 

 Jeg vet at de kristne tror at Jesus sto opp fra de døde 

påskemorgen. 

Naturfag  Jeg vet at astronomi betyr å studere verdensrommet. 

Samfunnsfag 
 Jeg vet at unge fjell er høye og bratte, gamle fjell er høye og 

ganske flate. 

Sosialt   Jeg respekterer at vi er forskjellige. 

http://podium.gyldendal.no/mno1-4/2a#menuItem_6
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