
ARBEIDSPLAN   Karuss skole – tlf. 38 06 45 00  

 
 
 

Kontaktlærere: Christina Nyvoll tlf. 98 07 78 28 
                         Monica Havrevoll tlf. 98 62 50 75 
Mail: 
christina.nyvoll@kristiansand.kommune.no 
monica.havrevoll@kristiansand.kommune.no 
Tlf. til arbeidsrom for lærerne:: 90 91 95 12 

 

2. trinn 
 

Uke 1 04.01 – 08.01 

SOSIALT MÅL 
 Jeg passer godt på min hemmelige 

venn.  
INFORMASJON  

 
● Velkommen tilbake til siste halvår av 2. trinn. Vi skal lære mye, jobbe godt, 

le og leke denne vinteren og våren. Husk at du er super! 
● Minner om mail som ble sendt angående bestilling av melk. Dere må gi 

beskjed til oss om dere ønsker å bestille melk denne våren. 
● Onsdag blir det uteskole. Ta med bålmat og vedkubbe, gode sko og klær 

etter været. 
● Sjekk om gymskoene passer enda. Noen strevde med trange sko siste 

gymtimen før jul.  
 

Hilsen Monica, Anne Karin, Hiba og Christina 

TID MANDAG 
 

TIRSDAG 
 

ONSDAG 
 

TORSDAG 
 

FREDAG 
 

Start 
08.30  
 
 
 
 
 
Spiser 
kl.10.30 

 
  

Planleggingsdag 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skole og SFO er 
stengt 

 
 

 

 Morgensamling 
----------------------- 
Hemmelig venn 

Norsk: 
Logg 

 
Uteskole 

 
 
 
 

Morgensamling 
------------------------ 

Klassesirkel 
“Sjalusi ” 

Besøk av Rodrigo 
og William 

 

Morgensamling 
------------------------ 

Leseforståelse 

 
Matematikk 

 

  
 Matematikk 

 
 

 
Matematikk 

 

Friminutt     
 

4. time 
11.40-12.25 

  
Kroppsøving 

 

 
Bibliotek(rød)  
/matematikk 

 
 

  
Kunst og håndverk 
 

Nyttårsbilde 
 

Avsløre hemmelig 
venn  

 
 

 
 
 

 
 Uteskole/ 

Elevsamtaler 
 
 

5. time 
12.25-13.10 

  
Matematikk 

 

 
Engelsk Slutter 12.45 

God helg! 
 

mailto:christina.nyvoll@kristiansand.kommune.no
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Arbeidsplan  

2. trinn - Uke 1 

 
 
 

 

Fag Mål Jobber med 
Norsk 

 

Kan jeg fortelle hva jeg 
har lest om i leseleksa?  
 

Jeg øver på å skrive med 
de små bokstavene. 
 
Jeg vet hva en setning er. 
 

 Zeppelin lesebok 
Zeppelin tavleressurs 
Skrive de små bokstavene på riktig plass i 
bokstavhuset. 
BO: Se på bilder og overskrift før du leser en tekst, så 
blir teksten lettere å forstå. 

Matematikk 

 

Jeg kan lese av og 
plassere tall på en tallinje. 
 
Jeg vet hva enerplass og 
tierplass er. 
 
Jeg kan telle til 100. 
 

 Multi arbeidsbok kapittel 5: Tall til 100 
Multi tavleressurs, Multi smart øving 
Dagens tall 
Repetisjon av tall og mengder, tier- og enerplass, 
forskjellen på siffer og tall 
 
Muntlig telling: Tell til 100! 

Engelsk 

 

Jeg kan si og forstår: 
Happy New Year! 
 

 Quest tavleressurs 
Quest arbeidsbok: Merry Christmas 
Ipad: https://www.lokus.no/open/questelevnettsted12 
“Winter fun” og “Merry Christmas” 
HIT: “Winter and Christmas”. 

Ord og 
begreper 

 

Jeg kan forklare ukas ord 
og begreper. 

 Ukas ord og begreper: Veksle, tierplass, enerplass, 
setning, punktum 
Øveord: lei seg, dum, gjøre, igjen 

 

 Lekser til fredag 
 

Norsk Matematikk Engelsk 
Les: Zeppelin lesebok s.74-76. 
Les hver dag. 
 
Ekstra: Les i boka du har lånt 
fra biblioteket. 
 
Leseoppdrag som du svarer 
på i lekseboka: 

1. Hva synes du om 
kaninen? Om bamsen? 

2. Når er det greit å leke 
alene? 

Gjør arket i leksepermen. Vær 
nøye med hvor du starter når du 
skriver tallene. 
 
Jobb 15 minutter på  
1. Multi nettoppgaver 2a, 
kapittel 5: 
https://podium.gyldendal.no/MN
O1-4/2a 
eller 
2. Multi smart øving: 
https://tibet.gyldendal.no/access
/login?site=smartexercisemulti 
 

Jeg kan si og forstår 
Happy New Year - Godt nytt år 
rocket - rakett 
firework - fyrverkeri 
stars - stjerner 
 
Jobb 15 minutter på Quest: 
https://www.lokus.no/open/ques
televnettsted12 
Velg “Winter fun” og “Merry 
Christmas” eller gå på HIT: 
“Winter and Christmas”. 
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