
Informasjon fra 2.trinn.  

Uke 21 er en kort skoleuke med bare 3 skoledager. SFO er imidlertid 

åpent fredag 22/5.  

Ukeoversikt  2. trinn uke 21-22 

Fag Hovedfokus 

Matte Vi jobber også videre med kap. Addisjon og subtraksjon med 

tallene til 100.  

- Elevene skal kunne telle til 100 

- Regne med hele tiere 

- Plassere tallene til 100 i riktig rekkefølge på tallinja 

- Addere og subtrahere et tosifret tall med et ensifret 

tall. 

Norsk Vi jobber med temaet “vår” gjennom ulike lesetekster og 

skriveoppgaver. Fokus på skrivetrening og innholdsforståelse.  

Engelsk Jeg kan navnet på insekter 

Jeg kan noen engelske preposisjoner 

Jeg kan fortelle om og beskrive et insekt  

Natur og 

Samfunn 

Vi skal begynne å jobbe med ulike vårblomster og blomstenes 

anatomi. Vi tar for oss noen av de vanligste vårblomstene, eller 

de som barna finner ute.  

 

 

Dette er utgangspunktet for uka. Vi vil imidlertid justere etter type 

aktivitet/vær. Kan vi ta med fagene ut, så gjør vi det.  

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

8:10-9:10 Norsk K & H Matte Tur Engelsk 

Friminutt 9:10 – 9:25 
9:25- 

10:25 
Ut K & H Ut Tur Ut 

     10:25-11:00 Mat                        11:00 – 11:30   Friminutt 

11:30 –

13:00 
Matte Norsk Norsk Norsk/Matte Norsk/Matte 

 

Leselekse: uke 21 + 22 

Elevene vil få leselekse utdelt i papirform på mandag. (Dette gjelder for begge 

ukene) 

   



 

 

 Utviklingssamtaler 

Vi skal ikke ha vanlige samtaler denne våren. Det vi imidlertid ønsker å gjøre 

er å ta en ringerunde til alle, for å oppsummere litt hvordan det har gått 

etter oppstart, og si noe om hvordan det gikk med kartleggingsprøvene.  

Da kan dere selvfølgelig også ta opp ting 

dere eventuelt vil snakke om/lurer på.  

Vi vil fordele samtalene utover i ukene  

framover, men ta kontakt før vi ringer 

hvis det er behov.  

Uteskole 

Her koser noen av elevene 

seg gjemt i buskene på 

lekeplassen ved «gamle» Bøen 

barnehage. 

Vi minner om at vi trenger glass 

(helst ikke større enn 6-7 cm i 

diameter på åpningen), og 

nylonstrømper til K & H. Så, hvis 

noen har så kan de gjerne ta 

med.  Glassene trenger ikke 

lokk. 


