
 

 

 

  

Ukeplan 2.trinn uke 49 
Fag På skolen Mål 

Norsk 
 
  
  

Salto lesebok:  
s. 94-99 
Kunstnere:  
Theodor Kittelsen 
Saltos lure 
leseknep 
Maleriet 
Salto arbeidsbok:  
s. 77-83 Lekse s. 82 

Kunne lese med flyt og forståelse.  
Kunne lese, forstå og finne svar på tekst. 
Kunne Saltos lure leseknep: Superblikk, Alt jeg vet, 
Lesemåte og Tenkestopp = SALT... 
Kunne skrive ukas ord: 
ei saks, en laks, flaks, et skrin, ei skrue, skrot 
Kunne lytte til høytlesing og kunne lese stille i egen bok. 
Lesekonkurranse. Ukas ord 12. Leseforståelse 13. 

Matematikk 
 
 

Radius 2A 
s.136-143 
Julekalender 
 
 

Kunne telle til 100 med 10 av gangen. 
Kunne legge sammen tiere. 
Kunne trekke fra tiere. 
Kunne se sammenheng med enere og tiere: 
3+2=5 
30+20=50 

Engelsk  

 

Explore s. 32-33 
Explore øverom:  
4 Merry 
Christmas! / 
Øverom Explore 2  
Topsy and Tim - 
Christmas Eve  

Merry Christmas 
Kunne ordene: snowflake, reindeer, Christmas cracker, 
Christmas card, stocking, bell, doll, car 
Kunne bruke frasene: I would like… 
 
Kunne samtale om egne juletradisjoner og tradisjoner i 
engelsktalende land. 

Natur- og 
samfunnsfag 

Gaia s. 74-79 
Dagens månefase 

Verdensrommet. Fokus på månen.  
Beskrive hvordan jorda, månen og solen beveger seg i 
forhold til hverandre.  
Lage logg over månefase. 

KRLE Du og jeg s. 32-33 
 

Jødedommen 
Fortellinger fra Jødedommen: Repetisjon 
Kunne samtale om leveregler i Jødedommen. 

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.  

https://podium.gyldendal.no/explore/laerer/overom-explore-2/overom-explore-2/merry-christmas
https://podium.gyldendal.no/explore/laerer/overom-explore-2/overom-explore-2/merry-christmas
https://podium.gyldendal.no/explore/laerer/overom-explore-2/overom-explore-2/merry-christmas
https://www.youtube.com/watch?v=UC4m6AHVY8M
https://www.youtube.com/watch?v=UC4m6AHVY8M
https://www.timeanddate.no/astronomi/maanefaser/
mailto:aashild.lunde.viland@sandnes.kommune.no
mailto:katrine.helgeland.midtun@sandnes.kommune.no
mailto:louise.g.haland@sandnes.kommune.no


 

 
Chromelekse: 
https://skole.salaby.no/1-2/matematikk/store-tall3 
 

Lekser uke 49 

 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

 Lesing  Leselogg  Leselogg Leselogg Salto Lesebok 

s. 96 

Hva betyr 

Tenkestopp? 

Skrive og 

regne 

Radius s.140 

 

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. 82 

Ukas ord ei saks, en laks, flaks, et skrin, ei skrue, skrot 

Ukas melding hjem: 

Skolestart 8:15: Elevene kan gå inn i klasserommet. 
 
Foreldreundersøkelsen: Rektor minner om at alle foreldre svarer på foreldreundersøkelsen 
innen 29.nov. Se filmsnutt på hjemmesiden, alle hjem skal ha fått mail om dette tidligere. 
 
Matpakke: Vi vil ikke at elevene har med julekaker i matboksen. Vi skriver på lekseplanen at de 
kan ha med på juleverkstedet i stedet for grøt og siste skoledag i tillegg til snop. 
 
Omvendt julekalender: Ganddal skole har en tradisjon for å samle inn penger til 
familiehjemmet Todos Juntos i Guatemala hver advent. Vi planlegger for en joggetime i uke 50 
hvor vi vil samle inn penger til familiehjemmet. Se eget skriv i uke 50. 
 
Lesekonkurranse: Nå er det siste innspurt i Norlis lesekonkurranse. Alt som leses til og med 11. 
desember kan registreres. Det har vært en fryd å se hvor ivrige elevene har vært! Takk for all 
hjelp fra dere hjemme med å registrere bøker! 
 
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://skole.salaby.no/1-2/matematikk/store-tall3
https://www.minskole.no/ganddal

