
Ukeplan uke: 18 Trinn: 2
Tema

Hipp hurra! De neste to ukene skal vi arbeide med nasjonaldager og feiringer. Kanskje blir det en 
liten feiring i slutten av perioden?

Informasjon fra skole:

• Mattemaraton startet 1. mai. 
For mer info, les neste side og 
se hva som er lagt ut i Teams. 

• Vi må ha beskjeder før 08:00.
• SFO ønsker beskjed dersom 

elevene skal være med andre 
hjem og ved buss.

• Bassenget repareres og 
svømming utgår på ubestemt 
tid.

• Vi har sykkelbanen på 
tirsdager og fredager.

Mandag 03.05 Tirsdag 04.05 Onsdag 05.05 Torsdag 06.05 Fredag 07.05

08:30-09:55
Norsk

Matte
Tema Tema Stasjoner

Tema 
(uteskole)

09:55-10:10 FRIMINUTT

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

10:55-11:25 FRIMINUTT

11:25-13:15
Norsk

Matte

Bibliotek

Matte/tema
K&H

Gym/tema

Engelsk

Tema
(uteskole)



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

Temahefte – Min bok om 
17.mai i Norge: Gjør minst en 
side i tema-heftet ditt. Vi skal 
jobbe med heftet i to uker. 

Matte: Elevene får utdelt hefter 
i matte hver mandag, gjør 
heftet innen torsdag. Denne 
skal leveres inn på torsdager. 
Gjør gjerne noen oppgaver på 
www.mattemaraton.no

Bibliotek: Ta med lånebøker du 
er ferdig med tilbake til skolen. 

Temahefte – Min bok om 
17.mai i Norge: Gjør minst en 
side i tema-heftet ditt.

Matte: Gjør gjerne noen 
oppgaver på 
www.mattemaraton.no

Temahefte – Min bok om 
17.mai i Norge: Gjør minst en 
side i tema-heftet ditt.

Matte: Gjør gjerne noen 
oppgaver på 
www.mattemaraton.no
Ta med heftet ditt til skolen.

Temahefte – Min bok om 
17.mai i Norge: Gjør minst en 
side i tema-heftet ditt.

Matte: Gjør gjerne noen 
oppgaver på 
www.mattemaraton.no

Engelsk: Gjør s. 44 i Quest. Farg 
bilde. Bruk fargene som står 
øverst på siden. Eks: blå skal 
kun brukes på ordet «guest». 

Pakk 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

Mattemaraton:
1.mai starter Mattemaraton. Det er en konkurranse for å fremme engasjement for 
realfagene. Målet er at elevene i løpet av mai skal ha løst 200 matteoppgaver inne 
på www.mattemaraton.no og at de skal ha vært aktive (løpt, syklet, gått, hoppet) 
42,2 km (timer gjøres om til km) som de registrerer på nett. Elevene kan vinne 
individuelle premier, og hvis 90% av klassen fullfører kan vi også vinne 
klassepremier. Regner med at elevene lett lar seg engasjere av denne konkurransen, 
og håper dere hjemme kan hjelpe til med å registrere aktivitet og legge til rette så 
elevene kan løse oppgaver. Vi kommer også til å bruke litt tid på skolen til å løse 
oppgaver og være aktive. Se Teams for mer info. 
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