
ARBEIDSPLAN  Karuss skole – www.minskole.no/karuss 

 

Kristin Høiesen- 90062299 
Marianne Monan- 95 93 13 64  
Mail: marianne.monan@kristiansand.kommune.no 
kristin.hoiesen@kristiansand.kommune.no 

Tlf. til arbeidsrom for lærerne:: 90 91 95 12 

 

2. trinn Uke 20 
11.05- 15.05  2020 

SOSIALT MÅL 
Vi ønsker hverandre en fin 
17.mai, og synger ut på: Ja vi 
elsker dette landet. 

 INFORMASJON 
Til fredag har vi vår egen 17.mai feiring. Flott om barna tar med eget flagg. Vi ønsker å gå i eget 
2.klassetog, synge og rope 17.mai rop.  

● Alle må ha pennal med blyanter,farger og viskelær. Vi skal ikke låne av hverandre i disse tider. 
● Sjekk om blyanter og farger må spisses, flott å ha alt klart til skoledagen. 
● Husk vannflaske med vann. (Gjerne i pose i sekken, for å hindre lekkasje) 
● Onsdag og torsdag skal vi ha kartleggingsprøve i lesing.  
● De som skal både på skole og SFO må ha med mat til to måltider. 
● De som må ha med mobil på skolen, skal ha den liggende avslått i sekken hele dagen, dette 

gjelder både i skole og  SFO tida. Ta kontakt med oss eller SFO hvis det er noen beskjeder som 
skal gis. 

Vi ønsker alle en god uke :) Aina, Marianne og Kristin 

 
TID MANDAG 

11.05 
TIRSDAG 

12.05 
ONSDAG 

13.05 
TORSDAG 

14.05 
FREDAG 

15.05 
Start 
08.30  
 
Økt 1 
 
 
 
Spiser kl.10.30  
i klasserommet. 

Starter/ 
lesekvarten 

Morgensamling 
 
Zeppelin lesebok 
side 90,91,92,93 
Veiledet lesing. 

 17.mai.  
www.salaby.no 

 

Starter/ 
lesekvarten 

Morgensamling 
Matte 

oppgaveark/ 
Matte salaby 

Pluss 
mattepop og 

fishrace. 
 

 
  

Starter/ 
lesekvarten 

Morgensamling 
  

  Kartlegging i 
lesing  

 
    2a og 2b/ 
Uteaktivitet 

Starter/ 
lesekvarten 

Morgensamling. 
 

Kartlegging i 
lesing del 2 

 
2a og 2b/ 

Uteaktivitet 

 Morgensamling 
Vi har vår egen 
17.mai feiring. 
17.mai leker 

    2. klassetog. 

 
 

Friminutt 
Kl. 11.-12.00 

    . 

 
 
 

Utegym  

 
Norsk 

  Oppgaveark. 
17.mai kryssord. 

Uteskole. 
 

Vi prøver oss på 
natursti om 

17.mai 

 

 Kunst og 
håndverk 

Tema: 
17.mai. 

 

Karusken. 
 

Vi rydder  
til 17.mai.

 
 

Høre leseleksa 
Oppsummere 

uka 
Økt 2 
12-13.10      God helg, 

og en fin og 
annerledes 

17.mai 
feiring :) 

http://www.minskole.no/karuss
mailto:marianne.monan@kristiansand.kommune.no
mailto:kristin.hoiesen@kristiansand.kommune.no
http://www.salaby.no/
https://skole.salaby.no/1-2/matematikk/pluss
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Fag Mål  Jobber med 
Norsk 

 

Jeg gjør mitt beste på 
kartlegging i lesing. 
Jeg kan fortelle hvorfor 
vi feirer 17.mai 

 Zeppelin lesebok 2b  side 90,91,92 og 93. 
 
Zeppelin tavleressurs 
Oppgaveark Ipad 

Matte 

 

Jeg kan dele tall i tiere 
og enere og regne 
sammen. 
Jeg er sikker på 
dobling og halvering. 

 Oppgaverark med tiere, enere, dobling og halvering 
Multi smartøving 
Multi nettoppgaver 
Dagens tall- mellom 20  og 100 
Salaby matte, pluss. 

Engelsk 

 

Jeg kan lese/synge 
Hickory Dickory dock. 
 

 Quest tavleressurs Time to go 
Quest arbeidsbok page  
Sanger. 
https://www.lokus.no/open/questelevnettsted12 

Begreper 

 

 
Jeg kan forklare ukas 
ord og begreper. 

 Ukas ord og begreper: Grunnlovsdagen, 17.mai, 
nasjon, nasjonalsang, dobbelte, halvparten 
 

 
 
  
 Hjemmeoppgaver 

PENNALET SKAL INNEHOLDE VISKELÆR, BLYANTER OG 
FARGER ,FERDIG SPISSET TIL SKOLEDAGEN. 

Norsk Matte Engelsk 

Les side 90,91,92,93 
i Zeppelin lesebok 2b. 
Les minst en gang hver dag, 
gjerne høyt for noen hjemme. 
Ekstra:  
Lese om 17.mai her : 
https://skole.salaby.no/17mai/
17mai-1-4 
Hipp hurra 

 

 
Multi smartøving.kap 12 og 
Multi nettoppgaver kap 12 E 
1,2,3.  
Jobbe 10 minutter hver dag, 
til sammen 40 minutter i løpet 
av uka. 
 
 
Multi Smart Øving 
 
https://podium.gyldendal.no/MN
O1-4/2b#menuItem_12 
Kap 12 E 1,2,3 

Øv deg på å lese/synge: 
 
Hickory dickory dock, 
The mouse ran up the clock, 
The clock struck one, 
The mouse ran down, 
Hickory dickory dock. 
 
Lytt til sangen her: 
https://www.lokus.no/license
d/questlisten14/2/time-to-go 
 
 
 

https://www.lokus.no/open/questelevnettsted12
https://skole.salaby.no/17mai/17mai-1-4
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https://mylder2.cappelendamm.no/seksjon.html?tid=1442719
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