
                                  

UKE 6 UKEPLAN FOR 2. TRINN   

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
Matematikk Norsk Norsk Norsk Naturfag 
Norsk Matematikk Matematikk Norsk K&H 
10.15-10.30 (mat)                                                                                              Fre: 10.40-11.00 
 KRLE Gym Norsk Matematikk Samfunnsfag/ 

Smart oppvekst 

Musikk  Engelsk/ 
Smart oppvekst 

Samfunnsfag  

13.45 12.45 13.45 13.45 12.30 

 

Informasjon:  

I dag, mandag, har alle elevene fått hver sin chromebook! Kan tro det var liv i klasserommet! Det 

skal bli kjekt og spennende å ta den i bruk i undervisningen framover. Allerede nå kan elevene sjekke 

ut noen av de sidene vi vil jobbe med - for eksempel ordriket.no - 2. klasse. Denne uka begynner vi 

på kapittel 8. Elevene kan høre teksten digitalt - og vi jobber oss gjennom de digitale oppgavene i 

løpet av de tre ukene vi jobber med kapittelet.  

Salaby har gode oppgaver i  ulike fag. Sjekk gjerne ut salaby.no. Her kan elevene logge seg inn med 

brukernavnet sitt og passord - eller dere kan bruke Gyldendalbruker svi8 og passord: fugl.  

Siste dag før vinterferien, fredag 9. februar, er det KARNEVAL på skolen. Elevene kan kle seg ut med 

det de ønsker. Elevene kan kle seg ut hjemme, eller ta med klærne og bytte like etter matfriminuttet. 

Det er ikke lov med lekevåpen. FAU spanderer fastelavnsboller.  

Mattetips: Se på innsiden av permen, framme i grunnbok 2B - der står de fire regneoperasjonene 

addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon - og ordene vi bruker i undervisningen når vi snakker 

om dette.  

 

God vinterferie!  

fra Marit 

 

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

Mail: marit.hareid@sandnes.kommune.no  



                                  

 

Læringsmål 
Norsk: 

  

Kunne tegne ting fra teksten for å huske handlingen i det de leser. . 
Kunne kjenne igjen og skrive ord med diftonger (ai-ei-øy og au).  
Diktatord: hos, oss, maur, veien, køye. mais 

 Matematikk: 

 

Bli kjent med begrepet kvotient og verdien av en kvotient 
Øve på flersifrede romertall av typen VI og XXI (der sifrene skal legges 
sammen). Eks: VI = V + I = 5 + 1 = 6    og    XXI = X+X+I = 10+10+1 = 21 
Bli kjent med begrepene kule og sylinder.  

Engelsk: 

 

Kunne ti engelske ord for ulike klesplagg (trousers, jacket, jumper, scarf, 
dress, T-shirt, cap, hat, socks, shoes). 
Kunne spørre og fortelle på engelsk hva de har på seg i dag. Øve på: What 
are you wearing? I am wearing….. 

Smart oppvekst:  

 

Egenskapen ansvarlighet.  Denne uka jobber vi med: Å ta ansvar: Det er når 

vi tar ansvar for det vi gjør og passer på det vi har. Innsatsvilje: Det er når vi 

holder ut, selv om vi har lyst til å gi opp.  

 

Ukelekse:  
 
Tirsdag  Onsdag Torsdag Fredag 
Norsk: 

Lesing1: Ordriket s. 28 

Lesing2: Ordriket s. 29 

Diktatord: hos, oss, 

maur, veien, køye, mais. 

Stav ordene høyt for en 

voksen. Skriv ordene i 

diktatboka. i 

Matte: MÅ: Regne nest 

siste ark i heftet. KAN: 

Regne en valgfri side i 

heftet.  

Hvis du har gjort nest 

siste ark fra før, så 

velger du en annen side. 

Norsk:  
Lesing1: Ordriket s. 30 

Lesing2: Ordriket s. 31 

 

Diktatord: hos, oss, 

maur, veien, køye, 

mais.  

Skriving:  
Skriv en setning  til de 
tre første øveordene.  
 

Underskrift på 

kapittelprøve. 

Norsk:  
Lesing1: Ordriket s. 32 

Lesing2: Ordriket s. 33 

Diktatordene: Øv på 
ordene. Det blir diktat i 
1. time. 
 

Matte: MÅ: Regne siste 

ark i heftet. KAN: Regne 

en valgfri side i heftet.  

Hvis du har gjort siste 

ark fra før, så velger du 

en annen side. 

 
Engelsk:  
Øv muntlig på 
ordene:  
trousers - bukser 
jacket - jakke 
jumper - genser 
 
Øv på frasen:  

What are you 
wearing? (Hva har 
du på deg?) 

I am wearing…..(jeg 
har på meg…) 

 

 


