
 
  

Ukeplan 2.trinn uke 40 
Fag På skolen Mål 

Norsk 
 
  
 

 

Salto lesebok:  
s. 52-57: Sunn og 
sprek 
 
Salto arbeidsbok:  
s. 44, s. 46-48 
 
Lesekonkurranse 
 
Ukas ord 5 
Leseforståelse 6 

Kunne lese med flyt og forståelse.  
Kunne lese, forstå og finne svar på tekst. 
 
Kunne skrive ukas ord: ei pil, ei pute, en pose, ei bie, 
en båt, et bål  
 
Kunne lytte ut om vokalen er kort= dobbel konsonant 
eller om vokalen er lang= enkel konsonant. 
 
Vi leser høyt i klassebok og stille i egen bok. 

Matematikk 
 
 

Radius 2A 
63-75 
 

Kunne regne med tall til 20. 
Kunne trekke fra 0, 1 og 2. 
Kunne finne differansen mellom to tall.  
Kunne regne om 10 på tom tallinje. 
Kunne regne med tier og enere.  

Engelsk  Explore s. 16-19 
Salaby: 
My family 
Explore: 2 Meet 
my family  

Meet my family: 
Kunne ord for familie: mother, father, sister, brother, 
grandmother, grandfather 
Kunne bruke This is my… She likes…He likes... 

Natur- og 
samfunnsfag 

Gaia: s. 28-37 
Naturfag 1+2:  
s. 26-41.  

Høst 
Kunne samtale og observere hva som skjer i naturen 
når det blir høst.  

KRLE Du og jeg s. 24-25 
Babels tårn 

Bli kjent med fortellinger fra kristendommen fra det 
gamle testamentet. Kunne fortelle om Babels tårn. 

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. 

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

Bruk mailadressen til lengre meldinger.  

 

https://skole.salaby.no/1-2/engelsk/my-family
https://podium.gyldendal.no/explore/laerer/overom-explore-2/overom-explore-2/meet-my-family
https://podium.gyldendal.no/explore/laerer/overom-explore-2/overom-explore-2/meet-my-family
https://skole.salaby.no/5-7/krle/jodedom/fortellinger-fra-tanakh/babels-tarn
mailto:aashild.lunde.viland@sandnes.kommune.no
mailto:katrine.helgeland.midtun@sandnes.kommune.no
mailto:louise.g.haland@sandnes.kommune.no


 

 

Lekser uke 40 

 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Tilpasset 

lesing  

Leselogg  Leselogg Leselogg Husk å registrere 

det du leser. 

Klassens tekst Salto lesebok s. 54-55: Velg nivå selv. 

Skrive og 

regne 

Salto arbeidsbok 

s. 45 

 

Chromebook: Gå 

inn på Classroom 

og Norsk. 

Gjør leksa der: 

Lag setninger 

med ukas ord.  

Radius 2A s.68 

 

 

Matteark 

 

 

 

 

Ukas ord 
 

ei pil, ei pute, en pose, ei bie, en båt, et bål 

Ukas melding hjem: 

Elevene kan komme inn i klasserommet mellom 8:05 og fram til skolestart 8:15. 
 
Ukas ord: Les gjennom og skriv ukas ord i øveboka di hjemme. Lurt å gjøre dette til de sitter 
skikkelig. 
 
Gå til skolen: Oppfordrer alle til å gå til skolen. Alle som må kjøres, droppes av på Hjertesonen 
ved Bydelshuset.  
 
Paraply: Bruk regntøy, paraply ønskes ikke på skolen.  
 
Utviklingssamtaler: Samtalene er i gang. Sjekk tid for utviklingssamtaler. Velkommen! 
 
Sykefravær og hjemmearbeid: Se plan på: https://www.minskole.no/ganddal 2.trinn og 
Hjemmearbeid. Bruk den når eleven må være hjemme. Ta kontakt om dere vil hente bøker og 
utstyr. 
 
Klassekontakter: Vi mangler klassekontakter da vi ikke har hatt foreldremøte i høst. 2a og 2c må 
velge nye klassekontakter for dette skoleåret. Fint om noen melder interesse, bruk gjerne 
facebooksida til klassen.  
 

Ønsker dere alle en fin høstferie! 

 
 

https://www.minskole.no/ganddal

