
 

 

 

Tolv  

Ukeplan for 2. trinn, uke 50 
Ukas faglige mål: 
- Jeg kan lese og skrive ukas bokstav. 

- Jeg kan lese av klokka når den er kvart over og 

  kvart på. Jeg har kjennskap til hvordan man kan 

  regne subtraksjonsstykker med tierovergang.  

Ukas sosiale mål: 
Jeg tar vare på skolens og andres eiendom. 

På skolen: 
Norsk: Bokstaven Jj, 

Vi lager julekort og juledikt. 

KRLE: Jul og kirke. St. Lucia. 

Matematikk: Klokka, subtraksjon med tierovergang.  Gym: Hele trinnet har aktiviteter sammen i Bogafjellhallen. 

Husk å ta med innesko. 

 

Engelsk: Christmas. Musikk: Sanger til advent og jul. 

 

Natur og samfunn: Navn på landene i Norden og 

verdenshavene.  

 

Kunst og håndverk: Juleverksted. 

Lekser: 
Til tirsdag Til onsdag: Til torsdag: Til fredag: 

Norsk: Les side 71 i 

leseboka.  
 

Matematikk: 

Gjør «Lekse uke 50» i 

matteperm.  

NB! Husk å lese 

informasjonen på arket. 

Norsk: Les side 72 i 

leseboka.   

 

Norsk: Gjør s. 67 i Elle 

Melle 2A.  

 

Matematikk: 

Gjør «Lekse uke 50» i 

matteperm. 

Norsk: Les side 74 og 

75 i leseboka. 
 

 

Matematikk: 

Gjør «Lekse uke 50» i 

matteperm.  

Norsk: Les side 81, Tenn lys, 

tredje og fjerde vers i 

leseboka. 

 

 

 Matematikk: 

Gjør «Lekse uke 50» i 

matteperm. 

Ukelekse:  

Øv litt på addisjonsstykkene hver dag. 

Tenn lys! 

Tre lys skal flamme 

for alle som må slåss, 

for rettferd og for frihet, 

de trenger hjelp fra oss. 

Må ingen miste motet 

før alle folk er ett. 

Tenn lys for dem som kjemper 

For frihet og for rett. 

 



 

 

Beskjeder fra skolen 
 5.trinn inviterer til julespillet «Portalen» i kirken på onsdag 13.12 kl.11.00.  

De som ikke skal være med i kirken får alternativt opplegg på skolen. 

 

 Vi koser oss med grøt til lunsj på torsdag 14.12. Elevene kan ha med vanlig matpakke denne 

dagen. De som ikke kan ha grøt pga allergi, kan ha med noe alternativt hjemmefra. 

 

 Minner om juleavslutninger denne uka for 2A, 2C og 2D. Se egne skriv. 

 

 Minner om gavepakkene til adventskalenderen. 

 

 

Hilsen alle oss på 2.trinn: Kristin, Tore, Ingunn, Heidi, Camilla, Kristina, Siw og Bjørg 

 

Aktiviteter på SFO 
Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

Frilek og 
julegavelaging 

Magnetdag  
m/varmmat 

Sosial 
kompetanse: 
Snakke positivt 
om meg selv og 
stå for det jeg 
mener 

Juleverksted Frilek og 
julegavelaging 

Tlf. til basen på SFO: 957 37 449 
Tlf.nr SFO-leder: 51 33 87 04 
Mail til SFO-leder: hege.navdal@sandnes.kommune.no  
Bogafjell.skole.sfo@sandnes.kommune.no 
 

Kontaktinformasjon 
 

kristin.b.lande@sandnes.kommune.no 

tore.nesse@sandnes.kommune.no 

ingunn.kjerstad@sandnes.kommune.no 

heidi.lura.haland@sandnes.kommune.no 

camilla.bakkene@sandnes.kommune.no 

kristina.kjellesvik@sandnes.kommune.no 

 

I Ålesund, du tor vel på 
at der er alle biler blå, 
og ålene har kåpe på 
og svømmer bare når de må. 

ikke    den 

    om      jeg 
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