
Ukeplan uke: 6 Trinn: 2
Tema

Leseskogen

Vi jobber med «Leseskogen» som er et opplegg med fokus på å lese og jobbe med 
tekster. Vi håper å få til et besøk på biblioteket i Leiret, og å skape gode og positive 
leseopplevelser for elevene. Vi vil jobbe med «Leseskogen» i andre fag også. 
Her kan dere lese mer om «Leseskogen»: https://leseskogen.no/

Informasjon fra skole:

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

• Kristine er i praksis hos oss frem 
til torsdag denne uka.

• OBS! Biblioteket tar ikke imot 
besøk p.g.a. korona, vi håper vi 
får til en tur ila. våren.

• Husk nye svømmegrupper fra 
denne uka, se ukeplan uke 5 for 
gruppeinndelingen. 

Mandag 08.02 Tirsdag 09.02 Onsdag 10.02 Torsdag 11.02 Fredag 12.02

08:30-09:55
Norsk

Matte
Naturfag Norsk Matte Tur

09:55-10:10 FRIMINUTT

10:10-10:55 Mat Mat Mat Mat

10:55-11:25 FRIMINUTT

11:25-13:15
Norsk

Matte

Svømming –
Grapes (ny 

gruppe)

Mediatek –
Strawberry og

Peach

K og h
Gym/engelsk

Samfunnsfag

https://leseskogen.no/


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

Norsk: Les minst 10 minutter i 
en valgfri bok. Du skal ila. uka 
skrive en bokanmeldelse om en 
bok. 

Matte: Gjør oppgavene med 
halve timer s. 60 og 61 i Multi 
oppgavebok. 
Ekstra: Gjør klokkeoppgaver på 
multi smart øving i minst 10 
minutter.  

Pakk svømmebag eller ta med 
lånebøker til skolen. OBS! Nye 
grupper!!!

Norsk: Les minst 10 minutter i 
en valgfri bok. Du skal ila. uka 
skrive en bokanmeldelse om en 
bok.

Viktig:
Elevene skal lage seg nytt feide-
passord på skolen på torsdag. 
Fint om dere finner ut et 
passord hjemme. Passordet må 
ha minst fire bokstaver og to 
tall. Det bør være et ord 
elevene lett kan huske og skrive 
selv. Til nå har alle elevene hatt 
et dyr på 4-5 bokstaver og 13 
som er det samme som de har i 
brukernavnet sitt. De kan 
fortsatt velge å ha et dyr, men 
helst et annet enn de har nå, og 
ikke navnet sitt. Eksempel: 
katt13

Norsk: Les minst 10 minutter i 
en valgfri bok. Du skal ila. uka 
skrive en bokanmeldelse om en 
bok.

Matte: Gjør oppgave [•] og [••] 
s. 63 i Multi oppgavebok.
Ekstra: Gjør oppgave [•••] s. 63 
i Multi oppgavebok. 

Viktig: Finn på et nytt passord 
som er lett for deg å huske. 
Dere trenger ikke skrive det 
ned, bare huske det til skolen. 
Husk at passordet er hemmelig 
for andre elever. 

Norsk: Skriv bokanmeldelse av 
boken du har lest. Anbefaler du 
boken? Eller anbefaler du IKKE 
boken? Arket fikk du med hjem 
på mandag. Fint om du vil 
fargelegge også.

Matte: Gjør klokkeoppgaver på 
multi smart øving i minst 10 
minutter.  

FRIST for å levere 
vaksine-samtykke!!!

Pakk sekken etter turlista 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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