
Ukeplan uke: 47 Trinn: 2
Tema

Hjerterom
Vi har jobbet oss gjennom hjerteroms-verdiene sakte, men sikkert, og endelig har 
elevene fått valgt verdier. Vår 6 hjerteroms-verdier er: Snakke sant, være god og vise 
godhet, respektere, inkludere alle, omtanke/vise hensyn og samarbeide.

Informasjon fra skole:

Viktig informasjon
• Skolene er tilbake til gult 

korona-nivå, og ting er igjen det 
vi nå kaller tilnærmet normalt. 
Alle i en kohort, og friere 
friminutt. ☺ Vi kan også bruke 
svømmehall og mediatek igjen.

• 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).

Mandag 16.11 Tirsdag 17.11 Onsdag 18.11 Torsdag 19.11 Fredag 20.11

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

Svømming –
Grapes

Mediatek –
Strawberry og 

Peach

K og H
Samfunnsfag

Engelsk
Tur

http://www.norlijunior.no/


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

Norsk: Les s. 16 i Z-lese. Les s. 
17 hvis du vil. Gjør s. 9 i Z-
arbeid. Obs! Noen har fått ark 
med bokstavlekse de kan gjøre i 
stedet.

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

Svømming (Grapes): Pakk 
svømmetøy!

Norsk: Les s. 24-25 i Z-lese. Les 
ordene nederst på siden tre 
ganger. Obs! Noen har fått ark 
med bokstavlekse de kan gjøre i 
stedet.

Matte: Logg inn på Multi smart 
øving. Gjør oppgaver i minst 10  
minutter. 

Norsk: Gjør s. 13 i Z-arbeid. 
Obs! Noen har fått ark med 
bokstavlekse de kan gjøre i 
stedet.

Engelsk: Gjør utdelt ark «Where 
is it – in, on, under». 

Norsk: Jobb minst 10 minutter 
på Salaby: 
https://skole.salaby.no/1-
2/norsk/laer-a-lese/leserom-9

Matte: Logg inn på Multi smart 
øving. Gjør oppgaver i minst 10  
minutter. 

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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