
 

 

 

Tolv  

Ukeplan for 2. trinn, uke 47 
Ukas faglige mål: 
- Jeg kan lese og skrive ukas bokstav. 

- Jeg kan lese og skrive ukas ord. 

- Jeg kan en eller flere strategier for enkel 

  subtraksjon og addisjon. 

Ukas sosiale mål: 
- Jeg jobber godt og har gode arbeidsvaner! 

På skolen: 
Norsk: Bokstavene Hh,Vv, 

Dyrikon, Fortellersekken. 

KRLE: Repetisjon.  

Matematikk: Likebeint trekant, strategier for 

addisjon og subtraksjon. 

Gym: 2C og 2D. Husk å ta med innesko. 

Uteskole: 2A og 2B. Husk klær etter vær! 

Engelsk: The week.  Musikk: Sang og rytme. 

 

Natur og samfunn: Vi sorterer stoffer. 

 

Kunst- og håndverk: Ugle-vev. 

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

Norsk: Les side 88 i 

leseboka.  
 

 

 

 

 

 

 

Matematikk: 

Gjør «Lekse uke 46 og 

47» i matteperm. 

Norsk: Les side 89 i 

leseboka.   

Les 10 minutter i 

småboka di. 

 

 

Norsk: Gjør s. 79 i Elle 

Melle 2A.  

 

Matematikk: 

Gjør «Lekse uke 46 og 

47» i matteperm. 

 

Norsk: Les side 85 i 

leseboka. 

Les 10 minutter i 

småboka di. 
 

Rett diktaten og få 

underskrift av en 

voksen. 

 

Matematikk: 

Gjør «Lekse uke 46 og 

47» i matteperm.  

Norsk: Les side 59 i 

leseboka. 

Les 10 minutter i 

småboka di. 

 

Norsk: Skriv ukas 

øveord i finskriftboka. 

 

  

Matematikk: 

Gjør «Lekse uke 46 og 

47» i matteperm. 

Ukelekse:  

Øv på å si dagene på engelsk. Øv også på ordene: Today, tomorrow og yesterday. Øv litt på 

matteleksen hver dag.  

Hvor? 
 
Hvor er du, mitt lille lam, 
gode, snille, lille lam? 
Jeg er bak en bakke-kam, 
er ditt lille lam. 

over, også, 

bare, sa 
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Beskjeder fra skolen 
 

 Vi gjennomfører utviklingssamtaler i løpet av uke 46-49. Innkalling sendes med hjem i 

sekken, følg med! Samtalen blir mellom kontaktlærer og foresatte, så eleven skal ikke 

være med denne gang. Velkommen! 

 For å unngå skader, er det svært viktig at elevene har gymsko! 

 Vi lager noe fint i kunst og håndverk på skolen, som elevene skal få med seg hjem før 

jul. Elevene trenger å ta med seg to knapper ca. 2-3 cm i diameter, helst denne uken. De 

trenger ikke å være like.  

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

 

Aktiviteter på SFO 
Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

Temauke: 
Universet 

Magnetdag  
m/varmmat 

Sosial 
kompetanse: 
Prøve å forstå 
hvordan andre 
har det. Vise at 
jeg bryr meg. 

Hobbyaktivitet 
knyttet til tema 
universet 

Planleggingsdag 
SFO stengt 

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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