
 
  

Ukeplan 2.trinn uke 43 
Fag På skolen Mål 

Norsk 
 
  

    

Salto lesebok:  
s. 64-69: 
Oppfinnelser 
Nyhetsartikkel 
 
Salto arbeidsbok:  
s. 55- 57 
 
Lesekonkurranse 
Ukas ord 7 
Leseforståelse 8 

Kunne lese med flyt og forståelse.  
Kunne lese, forstå og finne svar på tekst. 
Kunne ta Superblikk på ny tekst. 
Kunne skrive nyhetsartikkel. 
 
Kunne skrive ukas ord: et frø, å være fri, å fryse, et fly, 
ei flis, ei flue 
 
Kunne lytte til høytlesing og kunne lese stille i egen bok. 

Matematikk 
 
 

Radius 2A 
86-97 
 

Kunne regne med tall til 20. 
Kunne regne pluss og minus med penger. 
Kunne doble og halvere.  

Engelsk  

 

Explore s. 22-23 
Salaby: 
My family 
Explore: 2 Meet 
my family  

Meet my family: 
Kunne ordene: mother, father, sister, brother, 
grandmother, grandfather, kitten, puppy, big , small 
Kunne bruke This is my… She likes…He likes... 

Natur- og 
samfunnsfag 

Samfunnsfag 1-2: 
s. 132 - 135 
Salaby - Tv-aksjonen 

Plast i havet.  
Samtale om hvordan man kan gjøre miljøbevisste valg.  
Utforske og gi eksempler på hvordan mennesker påvirker 
klima og miljøet.  

KRLE Fra nrk skole Kunne samtale om kristendom.  

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 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/tv-aksjonen-2020
https://www.nrk.no/skole/?mediaId=18419&page=search&q=krle1-4
mailto:aashild.lunde.viland@sandnes.kommune.no
mailto:katrine.helgeland.midtun@sandnes.kommune.no
mailto:louise.g.haland@sandnes.kommune.no


Lekser uke 43 

 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

 Lesing  Leselogg  Leselogg Leselogg Salto lesebok 

s. 66-67: 

Velg nivå. 

Skrive og 

regne 

Radius 2A s.90 

 

Chromebook: 

Gå inn på 

Classroom og 

Naturfag: arbeid 

10 min med 

lenken Plast i 

havet. 

Ukas ord: 

Skriv en setning 

til hvert ukeord i 

skriveboka di. 

Bruk sjekklista 

framme i boka. 

Salto arbeidsbok 

s. 54 

 

 

Ukas ord et frø, å være fri, å fryse, et fly, ei flis, ei flue 

Ukas melding hjem: 

Elevene går rett i klasserommet og vasker hendene når de kommer innen 8:15. 
 
Årshjul fra klassekontaktene: 2A fikk brev i uke 42 fra klassekontaktene. 
 
Chromebook: Vi har diskutert bruk av Chromebook og kommet fram til at vi sender den hjem 
mandager og tirsdager etter jul.  
 
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://www.minskole.no/ganddal

