
Ukeplan uke: 46 Trinn: 2
Tema

Blime-uke

Denne uken er det Blime-uke, og på torsdag klokken 12:00 skal hele skolen danse 
årets Blime-dans. Målet er at elevene skal bli bedre kjent med hverandre og inkludere 
hverandre. Vi vil ha fokus på Blime hele uken. 

Utfordring: Logg inn på Teams og skriv en hyggelig melding til hele klassen din på 
klassesiden.

Informasjon fra skole:

Viktig informasjon
• Skolene i Elverum er nå på rødt 

nivå grunnet dagens 
koronasituasjon. 

• Bad utgår inntil videre. 
• Elever som er småsyke og som 

ikke har testet negativt, må bli 
hjemme. 

• 2. trinn møter opp ved blå 
inngang hver morgen.

• Vi deler gruppa i to kohorter. 

• Norli leseaksjon: Klassekoden er: 
GVZA (www.norlijunior.no).

• Send gjerne med ekstra skift 
som kan ligge på skolen, samt 
innesko.

• Fint om leksebøker ligger i 
sekken (Leseunivers, Multi 
oppgavebok og Quest).

• Mulig det blir forandringer i 
planen utover uken p.g.a.
korona-organisering. 

Mandag 09.11 Tirsdag 10.11 Onsdag 11.11 Torsdag 12.11 Fredag 13.11

08:30-09:55 Norsk Naturfag
Norsk

Matte

Norsk

Matte
Tur

09:55-10:10 FRIMINUTT

10:10-10:55 Mat Mat Mat Mat Tur

10:55-11:25 FRIMINUTT

11:25-13:15 Matte Engelsk K og H Samfunnsfag Tur

http://www.norlijunior.no/


Lekseplan for 2. trinn
Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag

Norsk: Les side 28-29 i Zeppelin 
lese. Gjør side 15 i Zeppelin 
arbeid. Øv på Blime-dansen. 

Lånebøker (Peach og 
Strawberry): Se om du har 
lånebøker hjemme. Bøkene du 
er ferdige med tar du med 
tilbake til skolen. 

Norsk: Velg deg minst tre 
bokstavvers inne på denne 
siden som du skal lytte til. 
Skriv minst ett av versene så 
fint du kan i «Blyantboka». 
https://skole.salaby.no/1-
2/norsk/bokstavvers1 (Lenken 
ligger også på klassesiden i 
Teams.) Øv på Blime-dansen. 

Matte: Gjør side 22 i Multi 
oppgavebok (rød).

Norsk: Les side 30-31 i Z-lese. 
Øv på Blime-dansen. 

Engelsk: Gjør utdelt ark «Match 
words and pictures». 

Norsk: Gjør side 16 i Z-arbeid.

Matte: Gjør side 23 i Multi
oppgavebok (rød).

Pakke tursekk etter lista di!

Kontaktinfo:
Meldinger - Visma FLYT skole 
Telefon - 624 35 860
Kontaktlærer: Kine E. Rønningen – kine.elisabeth.ronningen@elverum.kommune.no Timelærer: Line Lund – line.lund@elverum.kommune.no
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