
 
  

Ukeplan 2.trinn uke 46 
Fag På skolen Mål 

Norsk 
 
  
  

Salto lesebok:  
s. 82-87:  
Dyreføtter.  
Lesemåte 
 
Salto arbeidsbok:  
s. 69- 73 
 
Lesekonkurranse 
Ukas ord 10 
Leseforståelse 11 

Kunne lese med flyt og forståelse.  
Kunne lese, forstå og finne svar på tekst. 
Kunne Saltos lure leseknep: Superblikk, Alt jeg vet  og 
Lesemåte. 
 
Kunne skrive ukas ord: en drage, ei drue, en dråpe, tran, 
å trøste, å trene 
 
Kunne lytte til høytlesing og kunne lese stille i egen bok. 

Matematikk 
 
 

Radius 2A 
110-121 
 

Kjenne igjen en terning, et prisme, en pyramide, en kule 
og en sylinder.  
Kunne beregne areal ved å telle ruter.  

Engelsk  
 

Explore s. 28-29 
Explore øverom:  
3 Here is my room  
 

Here is my room: 
Kunne ordene: toys, kite, teddy, crayons, helmet, 
window, poster, shelf, lamp, bed, rug 
Kunne bruke frasene: I can.. She can.. He can.. 

Natur- og 
samfunnsfag 

Naturfag 1+2:  
s. 118-124 

Sykdommer 
Kunne gi eksempler på noen vanlige sykdommer, og hva vi 
kan gjøre for å holde oss friske.  
 

KRLE  Går ut på grunn av planleggingsdag fredag 

Voksne på trinnet: 

2A: Åshild Lunde Viland aashild.lunde.viland@sandnes.kommune.no  

2B: Katrine H. Midtun katrine.helgeland.midtun@sandnes.kommune.no  

2C: Louise G. Håland louise.g.haland@sandnes.kommune.no  

Antonina (spesialpedagog), Sissel (timelærer), Kamilla (SNO-lærer) 

Leah Elisabeth (lærling) 

Rosalie, Ørjan, Knut Olav og Simon (studenter i 2C)  

Fravær må meldes hver dag på Transponder. Gi beskjed før klokka 8:00 til kontaktlæreren. Legg 

inn fravær som fravær eller sykefravær på Transponder, ikke som tekstmelding. 

Bruk mailadressen til lengre meldinger.  

 

 

https://podium.gyldendal.no/explore/laerer/overom-explore-2/overom-explore-2/here-is-my-room
mailto:aashild.lunde.viland@sandnes.kommune.no
mailto:katrine.helgeland.midtun@sandnes.kommune.no
mailto:louise.g.haland@sandnes.kommune.no


 

 

Lekser uke 46 

 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

 Lesing  Leselogg  Leselogg Leselogg 

Kle deg i lilla eller 

rosa om du har.  

Planleggingsdag. 

Skolen og SFO 

er stengt. 

Skrive og 

regne 

Radius 2A s.117 

 

Chromebook: 

Gå inn på 

Classroom og 

Matte: arbeid 10 

min med lenken. 

 

Ukas ord: 

Skriv en setning 

til hvert ukeord i 

skriveboka di. 

Bruk sjekklista 

framme i boka. 

 

Ukas ord en drage, ei drue, en dråpe, tran, å trøste, å trene 

 

Ukas melding hjem: 

Elevene går rett i klasserommet og vasker hendene når de kommer innen 8:15. 
 
Fravær og hjemmearbeid: Se plan på: https://www.minskole.no/ganddal 2.trinn. 
Bruk den når eleven må være hjemme. Ta kontakt om dere vil hente bøker og utstyr. 
 
BlimE - uka: 
NRK Super har i samarbeid med Redd Barna laget et undervisningsopplegg med aktiviteter til 

årets BlimE-uke 9.-12. november 2020. Målet med BlimE er i år at elevene skal bli bedre kjent 

med hverandre og inkludere hverandre. Torsdag danser alle BlimEdansen ute i skoleområdet. 

2.trinn har fått fargen lilla, kle deg i lilla eller rosa om du har. Alle på trinnet får farga bånd i 

tillegg. Nå har vi lært om gjenbruk og ønsker ikke at dere kjøper nytt i denne sammenhengen. 

Hvis noen ikke ønsker at deres barn skal filmes på BlimE-dansen, gi beskjed til kontaktlærer. 

 
Chromelekse:  
https://skolenmin.cdu.no/_/2-trinn/matematikk/geometri-5d6678f4af8e57001e904e01-
5d667903af8e57001e9051c8-5ea1719b7c3607001033e95d?showIntro=true 
 

https://www.minskole.no/ganddal
https://skolenmin.cdu.no/_/2-trinn/matematikk/geometri-5d6678f4af8e57001e904e01-5d667903af8e57001e9051c8-5ea1719b7c3607001033e95d?showIntro=true
https://skolenmin.cdu.no/_/2-trinn/matematikk/geometri-5d6678f4af8e57001e904e01-5d667903af8e57001e9051c8-5ea1719b7c3607001033e95d?showIntro=true

