
                                                                  

UKE 47   UKEPLAN FOR 2. TRINN                    

      MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

1 Matematikk Norsk Norsk Norsk Naturfag 

2 Norsk Matematikk Matematikk Norsk K&H 

10.15-10.30 (mat)                                                                                              Fre: 10.40-11.00 

3  KRLE Gym Norsk Matematikk Samfunnsfag/ 
Smart 
oppvekst 

4 Musikk  Engelsk/ 
Smart oppvekst 

Samfunnsfag  

Skolen 
slutter kl. 

13.45 12.45 13.45 13.45 12.30 

 

Informasjon:  
 
I år, som tidlegare, vil Sviland skule delta på SOS-barnebyer sin omvendte julekalender i adventstida. Vi 
ynskjer å ha fokus på det å gje og hjelpe, i staden for å få.  Vi kjem til å sjå ein liten film kvar morgon, for å 
få eit innblikk i korleis kvardagen er for andre born i verda. Vi håpar at elevane kan få nokre småjobbar 
heime, og tene pengar til omvendt julekalender. Pengane i år går til å bidra til at nokre av verdas mest 
utsette barn, får vakse opp med god omsorg i ein stabil familie. Pengane går både til å hjelpe familiar som 
treng hjelp, og til å opprette familiar i SOS-barnebyar. Pengane kan leverast i konvolutten som elevane 
får utdelt, slik at gåva vert anonym. Det er sjølvsagt frivilleg å bidra, men fint om konvoluttane kan 

leverast innan 1.desember. Elles tek vi sjølvsagt i mot i heile advent 😊                                                        Les 
gjerne  https://www.sos-barnebyer.no/omvendt-julekalender 
 
Smart oppvekst. Vi jobber med selvkontroll og å være nysgjerrig.  

  
 
Matematikk: Se utdelt ark i postmappa. Oppgave 7 til tirsdag og oppg. 9 til onsdag.  
I oppgave 9 må de ta med utregningen.  
Eks. Finn summen av 40 og 41. Eleven skriver 40 + 41 = 81. 
Eks: Finn differansen mellom 87 og 45. Eleven skriver 87 – 45 = 42 
De velger selv om de vil skrive på utvidet form: 40 + 41 = (80 + 1) = 81  og   87 – 45 = (40 + 2) = 42.  

 altså regne tierne først, så legge til enerne.  Vi har jobbet med begge deler 😊 
 

https://www.sos-barnebyer.no/omvendt-julekalender


                                                                  

Læringsmål 

Norsk: 

  

Kunne gjenkjenne hva et eventyr er ved å lese første setning, og at tallet tre 
ofte er med i eventyr.  
Kunne navn og lyd på Pp og Ææ. Ha riktig skriveretning og høyde og bruke 
bokstavene i setninger.  
Kunne lese og skrive diktatordene: konge, dronning, sølv, gull, troll, hode 

Matematikk: 

 

Rettvinklede og tumpvinklede trekanter. 
Vi deler tekstoppgaver inn i to deler, opplysninger og spørsmål.  
Bruke enheten liter, når vi skal måle mengden av en væske.  
 

Engelsk:    

 

Kunne alle ukedagene på engelsk. Kunne spørre om og svare på hva slags dag 
det er i dag, i morgen og hvilken dag det var i går.     Bli kjent med enkle verb.                  

Kunne frasen: What day is it today? 

Smart oppvekst:  

 

Vi jobber med emnet samarbeidsferdigheter. Denne uka jobber vi med 
selvkontroll og å være nysgjerrig.  Selvkontroll er når du bestemmer over det 
du gjør på en positiv måte. Å være nysgjerrig er evne til å vise interesse for 
alt som foregår. Se en sak fra flere sider, eksperimentere og finne ut hvordan 
tin fungerer.  

 

Ukelekse:   
 
 

 
Tirsdag    Onsdag Torsdag Fredag 

Norsk:  
Lesing1: Ordriket s. 74. 
Lesing2: Ordriket s. 74 
og 75. 
 
Diktatord: konge, 

dronning, sølv, gull, 

troll, hode 

Matematikk:           

Må: Oppgave 7 på 

eget ark   

Norsk:  
Lesing1: Ordriket s. 
75. 
Lesing2: Ordriket s. 
76. 
 
Diktatord:  konge, 
dronning, sølv, gull, 
troll, hode 
 
Matematikk: 
Må: Oppgave 9 på 
eget ark 
 
Ta med 
bibliotekboka! 

Norsk:  
Lesing1: Ordriket halve s. 
76, pluss les resten av 
sida med en voksen.  
Lesing2: Hele side 76. 
 
Diktatord: konge, 
dronning, sølv, gull, troll, 
hode  
 
Skriv en setning til hver 
av de tre første 
øveordene innen torsdag.  
Skriv så fint du kan. 

Norsk: 
 
A-boka:  
Svar skriftlig på de tre 
spørsmålene fra 
eventyret De tre 
Bukkene Bruse.  
 
Husk stor bokstav og 
punktum.  
 
Du kan skrive flere 
setninger i hvert svar, 

hvis du vil 😊 
 

 

Kontaktlærertime tirsdager klokka 11.30 til 12.45. Telefon: 51 60 80 50. 

Mail: marit.hareid@sandnes.kommune.no 
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