
 

 

  

Ukeplan 2.trinn uke 48 
Fag På skolen Mål 

Norsk 
 
  
  

Salto lesebok:  
s. 88-93:  
Kunstnere:  
Frans Widerberg 
Brev 
 
Salto arbeidsbok:  
s. 74-76 
Lekse s. 77 
 
Lesekonkurranse 
Ukas ord 11 
Leseforståelse 12 

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: 
ei øy, gøy, et tøy, støy, ei trøye, å bøye 
 
Kunne lytte til høytlesing og kunne lese stille i egen bok. 

Matematikk 
Kunst og 
håndverk 
 
 

Radius 2A 
122-135 

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

Engelsk  
 

Explore s. 30-31 
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. 
126 - 135 

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

KRLE NRK skole 
Du og jeg s. 30-31 
 

Jødedommen 
Fortellinger fra Jødedommen: Moses får Toraen. De ti bud. 
 

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) 

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


 

 

 

 
Chromelekse: 
https://podium.gyldendal.no/mno1-4/2b#menuItem_8 
 

Lekser uke 48 

 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

 Lesing  Leselogg  Leselogg Leselogg Salto Lesebok 

s. 90-91 

Velg nivå. 

Skrive og 

regne 

Radius 2A s.125 

 

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. 

Salto arbeidsbok 

s. 77 

Ukas ord ei øy, gøy, et tøy, støy, ei trøye, å bøye 

 

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. 
 

https://podium.gyldendal.no/mno1-4/2b#menuItem_8
https://www.minskole.no/ganddal

