
 

 

 

 

Ukeplan for 2. trinn, uke 4 
Ukas faglige mål: 
- Jeg kjenner igjen et sammensatt ord. 

- Jeg kan lese og skrive ukas ord. 

- Jeg kjenner til begrepet divisjon.  

Ukas sosiale mål: 
Jeg lytter til andre. 

På skolen: 
Norsk: Sammensatte ord. Ord som betyr det 

samme/det motsatte.  

KRLE: Kristendom («Den den barmhjertige 

samaritan»). 

Matematikk: Divisjon. Det å trekke et tall fra en 

sum.  

Gym: 2A og 2B: Husk å ta med innesko. 

Uteskole: 2C og 2D: Husk klær etter vær! 

Engelsk: The body. Musikk: Klappeleker. 

Sanger om kroppen: De bena, Sansesang, Barnas 

Blues. 

Natur og samfunn: Kroppen.  

 

Kunst- og håndverk:  

Maling. 

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

Norsk: Les s. 100 i 

leseboka.  

 

Norsk: Les s. 104 i 

leseboka. 

Småbok: Les 10 

minutter. 

 

Elle Melle 2B: Gjør 

s. 21.  

Norsk: Les s. 105 i 

leseboka. 

Småbok: Les 10 

minutter. 

 

Rette diktaten. Husk 

underskrift. 

 

Matematikk: 

Gjør «Lekse uke 4» i 

matteperm.  

Småbok: Les 10 

minutter. 

 

Finskriftboka: Skriv 

ukas øveord så fint du 

kan. 

Ukelekse:  

Øv på å si: I have two arms and two legs. He has two ears. She has two hands. 

Øv på ukas ord: 

 

skolesekk, 

tannbørste, 

matboks, 
bokhylle 

 

 

 



 

 

Beskjeder fra skolen 
 

 Vi oppfordrer dere til å se på skolens hjemmeside innimellom. Der finner dere viktig 

informasjon og bilder.  

 Det er mange flotte oppgaver på hjemmesiden til 2.trinn under lenkesamling. Øv for 

eksempel på addisjon og subtraksjon på Multi.   

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

 

 

Aktiviteter på SFO 
Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

Frilek Magnetdag  
m/varmmat 

Sosial 
kompetanse: 
Dele med 
andre. Være 
hjelpsom. 

Hobbyaktiviteter Frilek 

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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