
 
  

Ukeplan 2.trinn uke 38 
Fag På skolen Mål 

Norsk 
 
  

Salto lesebok:  
s. 40-45 
 
Salto arbeidsbok:  
s. 34, 36-39 
 
Lesekonkurranse 
 
Ukas ord 3 
 
Leseforståelse 3 

Kunne lese med flyt og forståelse.  
 
Kunne lese, forstå og finne 
svar på tekst. 
 
Kunne skrive enkle lydrette ord rett. 
 
Kunne skrive ukas ord: mat, et fat, å være lat, en bil,  
ei mil, et smil 
 
Vi markerer start for årets lesekonkurranse mandag 
14. september. 

Matematikk 
 
 

Radius 2A 
Hefte 
 

Kunne regne med tall til 20. 
Kunne regne ved hjelp av tallinje.  
Kunne regne om 10 
Kunne regne med tier og enere.  

Engelsk  Explore s. 13 
Salaby: 
My school 

Back to school: 
Kunne ord for klær, ting i klasserommet og fargene. 
Kunne bruke preposisjonsuttrykkene  on the og under 
the. 

Natur- og 
samfunnsfag 

Mylder s. 8-9 
              s. 24-25 

Kunne navn og kjennetegn på noen dyr i nærområdet. 
Elg og Bjørn. 

KRLE Du og jeg s. 14-17 
Salaby: Edens 
hage 

Bli kjent med fortellinger fra kristendommen fra det 
gamle testamentet; Edens hage 
Kunne fortelle om Adam og Eva 

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),  

Jan-Phillip og Leah Elisabeth (lærlinger) 

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

Transponder erstatter fraværsdagboka til læreren.  

Bruk mailadressen til lengre meldinger.  

 

https://skole.salaby.no/1-2/engelsk/my-school
https://skole.salaby.no/1-2/krle/kristendom/fortellinger-fra-bibelen/det-gamle-testamentet/edens-hage
https://skole.salaby.no/1-2/krle/kristendom/fortellinger-fra-bibelen/det-gamle-testamentet/edens-hage
mailto:aashild.lunde.viland@sandnes.kommune.no
mailto:katrine.helgeland.midtun@sandnes.kommune.no
mailto:louise.g.haland@sandnes.kommune.no


 

 

Lekser uke 38 

 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Tilpasset 

lesing  

Leselogg  Leselogg Leselogg  

Klassens 

fokustekst 

Salto lesebok s. 42-43: velg eget nivå  

Skrive og 

regne 

Salto arbeidsbok 

s. 35  

Chromebook: Gå 

inn på Classroom 

og Norsk. 

Gjør leksa der: 

Lag setninger 

med ukas ord.  

Matteark 

 

 

Matteark 

 

 

 

 

Ukas ord mat, et fat, å være lat, en bil, ei mil, et smil 
 

Ukas melding hjem: 

Elevene går rett i klasserommet og vasker hendene når de kommer innen 8:15. 
Utviklingssamtaler: Foresatte inviteres før høstferien til bli kjent/ utviklingssamtaler. Sjekk 
postmappa for samtaleskjema. 
Norlis lesekonkurranse: Som en del av lesesatsingen så melder vi oss på lesekonkurransen nå i 
høst. Lesekonkurransen starter 14.september og slutter 11.desember. Veldig motiverende, 
premier, diplomer og fine lesestunder.  
Gå inn her for å lese mer og å bli med: https://www.norlijunior.no/  
2A har klassekode 7SCR 
2B har klassekode TVPQ 
2C har klassekode KS6A 

 
 
 
 

https://www.norlijunior.no/

