
 

Ukeplan 2D, 2E, 2F   Uke 47 
Fag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Norsk 
 
 
 
 
 
 
 

Leselekse: 
Leseark 
Les  1    2     3 
 
 
 
 
 
 
Les minst tre ganger. 
 
 
 
Skrivelekse: 
Skriv ei linje med 
hvert ord så fint du 
kan i H-boka. 

Leselekse: 
Vi leser:  
side 66, 67 og 
68. 
 
Zeppelin 2a: 
side 86, 87, 88 
og 89.  
 
Les minst tre 
ganger. 
 

Leselekse: 
Vi leser:  
side 69 og 70. 
 
 
Zeppelin 2a: 
side 90 og 91.  
 
 
Les minst tre ganger. 

Leselekse på 
Chromebook. 
Lesemeister. 
 
Gå inn på 
Classroom 
 
→ Hjemmearbeid  
→ Kursarbeid  
→ Lekse til fredag 
→Logg inn med 
Feide 
→Les boka “Fias 
fadder” . 
→Fortell til en 
voksen hva boka 
handlet om. 
 

Matematikk  Øv på tier- og 
hundrervenner 
bak på 
ukeplanen. 

Chromebook: 15 min 
Gå inn på Classroom  
⇒ Heimearbeid  
⇒ Kursarbeid  
⇒ Lekse til torsdag 
⇒ Regnemester 
⇒ Trykk på pila til høyre 
⇒ Subtraksjon 

 

Engelsk Øv på muntlig lekse 
bak på ukeplanen. 

   

 
Annet: 

Gym: Ta med gymsokker Uteskole: Ta på klær som passer til været 

Mandag: 2E har byttet gymtime og skal møte på 
skolen.  
Mandag: 2F 
Fredag: 2D (avslutter i gymsalen) 

Tirsdag: 2D og 2F 
Fredag: 2E 

 
Tema denne uka: Vennskap 
 
 
 

 
Hjemmeside: www.minskole.no/resa Kontor: 51 74 26 70 Transponder: 59 44 00 04 

http://www.minskole.no/resa


  
       Informasjon til hjemmet:  

Mål: 

Norsk: Jeg kan skrive stor og liten  U u. 

Matematikk: Jeg kan subtrahere med tallene fra 0-20 (minus). 

Engelsk: Jeg kan spørre hva noen har på seg: “What are you wearing?” 

Sosial kompetanse: Jeg vet hva jeg kan gjøre for å være en god venn. 

 
●  18. desember er skolen invitert til julegudstjeneste i Jørpeland kirke. 

Innhold i gudstjenesten; 
- Kulturformidling 
- Tradisjonelle julesanger 
- Bønn (4.klasse-elever leser bønner de selv har skrevet) 
- Tekstlesing: Bibelens Juleevangelium Luk 2, 2-14. 
- Julespill fra juleevangeliet. 
Parallelt opplegg på skolen: 
Innhold i dette opplegget: 
- Kulturformidling, samtale 
- Etikk og vennskap 
- Lystenning 
- Lesestund: Æsops fabel: Nordavinden og sola 

 
De som ikke vil at barnet deres skal delta på gudstjenesten, melder fra til skolen via 
Transponder meldingsbok, innen 01.desember.  

 
● Elevene kan ikke ha med seg mat som inneholder EGG på skolen! 

 
● Ta med et rent syltetøyglass, uten etikett eller merke på. Vi samler til juleverksted. 

 
● Det blir morgensamling for foreldre/foresatte onsdag den 27. november kl. 12:45. 

 
 

Mvh Tonje, Heidi og Janne Kristin 
 
 
Muntlig lekse i engelsk: 
Jeg kan spørre hva noen har på seg: 
 
Example:  
“What are you wearing?“ 
“I am wearing a blue t-shirt.” 


