
Lekser:

Ukeplan 2. trinn

Skolens hjemmeside:                                       
★ www.minskole.no/voiebyen 

Meld fra i Visma om det skulle være 
sykdom, annet fravær eller beskjeder til de 
voksne på trinnet eller SFO.

Kontaktinformasjon:

Voiebyen Skole
Et godt sted å være, her vil vi lære.

Uke 4
Januar

Hei, alle sammen!

Anders er i en liten pappaperm og Martin har ansvaret i 2B. 

Minner på at alle MÅ ha innesko/gymsko tilgjengelig på 
skolen hele uka!

Også en liten påminnelse om at vi trenger at alle har med 
iPader på skolen hver dag og at iPaden alltid er ladet! Vi 
bruker alt for mye tid på å få i gang ipader som ikke har 
strøm eller som går tomme mens vi jobber. De som har 
utladede iPader synes det er ganske kjipt når de ikke får 
gjort det de skal.

Hilsen Nadja, Asle, Etab, Martin,
Brynjar, Nadiia og Anders

Kontaktlærer - 2A: Nadja
nadja.ansnes.lovhaug@kristiansand.kommune.no 

Kontaktlærer - 2B: Anders - I  pappaperm!! :) 
anders.hogetveit@kristiansand.kommune.no 

Helsesykepleier - Silje
silje.seivaag.solberg@kristiansand.kommune.no

De andre voksne på trinnet er Martin, Brynjar, Asle,
Etab og Nadiia.

Lese- og skrivelekse
Les i heftet om “Dyr på savannen”. Les teksten
om løven tre ganger.

Svar på spørsmålene til teksten.

Regning:
Spill bingo om tiervenner på egne ark. Du kan spille bare på et ark, 
men vi sender med flere slik at det er mulig å spille med en eller 
flere hjemme! Vi legger også ut på showbie så du kan spille der om 
du vil det. (P.S. Det trengs en terning for å spille. Skulle dere ikke 
ha det hjemme så kan elevene si ifra til oss så skal de få låne en.)

Utfordringen: I Showbie, sammen med leksene, legger vi fremover 
en ekstra utfordring. Denne er helt frivillig og kun for de elevene 
som vil ha noe å bryne seg på! 

Norsk:
• Jeg kan skrive de små bokstavene riktig.

Matte - Addisjon og subtraksjon:
• Jeg kan alle tiervennene med subtraksjon

Engelsk - Tema: In the kitchen
 Jeg kan fortelle om hva jeg liker og hva jeg ikke liker å spise.
“I like…”, “I don’t like…”

Ukas mål:

http://www.minskole.no/voiebyen
mailto:nadja.ansnes.lovhaug@kristiansand.kommune.no
mailto:anders.hogetveit@kristiansand.kommune.no


Ukeplan - 2A
Mandag Tirsdag

Onsdag Torsdag Fredag

1.og 2. time 
(Kl. 08.30 
-10.00)

Morgensamling

Bibliotek/Norsk

Norsk
tekstskaping

Norsk Engelsk

Norsk

Norsk

KRLE

3. time 
(10.00-10.15)

Utetime/Leketime
Felles for 2. trinn

Musikk
Vi øver til sangsamling

Kunst og håndverk Gym

4. time 
(11.40-12.25) Matematikk Samfunnsfag

Sangsamling i 
musikkrommet med 
småskolen

Tema Tema

5. time 
(12.35-13.25) Matematikk/iPad Matematikk

Skoledagen varer 4 timer 
denne dagen. Det er altså 
ikke undervisning i 5. time.

Matematikk Matematikk

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

1. og 2. time
(Kl. 08.30 
-10.00)

Morgensamling
Gjennomgang av 
ukeplanen

Bibliotek/Norsk

Norsk
Tekstskaping i
skriveboka

Creaza

Norsk
Penskrift

Norsk
Lesestund

Penskrift:
De små bokstavene

Matematikk

3. time 
(10.00-10.15)

Utetime/Leketime
Engelsk Musikk

Vi øver til 
sangsamling

Utetime/Leketime
Naturfag/
Samfunnsfag

4. time 
(11.40-12.25)

Matematikk Gym - NB! Husk 
innesko!!

Sangsamling i 
musikkrommet med 
småskolen

Gym - NB! Husk 
innesko!!

Kunst og håndverk

5. time 
(12.35-13.25)

Matematikk Matematikk Skoledagen varer 4 timer 
denne dagen. Det er altså 
ikke undervisning i 5. time.

Matematikk Kunst og håndverk

Ukeplan - 2B


