
Ukeplan uke: 36 Trinn: 2
Tema

Sløyf rasisme

I en fire ukers tid skal vi jobbe med temaet «Sløyf rasisme». I 
mange av fagene vil jobbe med toleranse, medmenneskelighet 
og hjerterom.
Månedens mål: Invitere med noen fra klassen hjem, gjerne noen 
som aldri har vært hos deg før!

Informasjon fra skole:

• Dersom dere ønsker å bestille 
skolemelk gjøres dette her: 
https://www.skolelyst.no/

• Norli leseaksjon: Jeg har meldt 
opp 2.trinn til Norlis leseaksjon 
(samme de var med på i fjor), 
klassekoden er: GVZA. Elevene 
kan logge inn på gammel konto, 
eller opprette ny på 
www.norlijunior.no .

• Årets klassekontakter er Liv 
Karin Suren Mellembakken, 
mammaen til Lea, tlf: 479 04 
575 og Ingeborg Stang, 
mammaen til Vilde, tlf: 452 60 
090.

• Foreldremøte blir avholdt ila. i 
høsten, mer info kommer 
senere.

• Elevene har laget en pakkeliste 
på skolen, de har i lekse å pakke 
tursekken etter den på 
torsdager, slik at vi slipper å 
bruke mye tid på dette på 
morgenen på fredag.

Mandag 31.08 Tirsdag 01.09 Onsdag 02.09 Torsdag 03.09 Fredag 04.09

08:30-10:00
Norsk

Matte
Naturfag

Matte

Norsk

Norsk

Matte
Tur

10:00-10:15 FRIMINUTT

10:15-11:00 Mat - lek Mat - lek Mat - lek Mat- lek

11:00-11:45 MATPAUSE OG FRIMINUTT

11:45-13:15 Stasjoner 
matte

Mediatek
Gym

Engelsk Samfunnsfag

https://www.skolelyst.no/
http://www.norlijunior.no/


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

Norsk: Les 5 minutter i 
leseunivers (se blå rute 
nedenfor). Gjør dagens 
oppgave i Leseunivers 
skriveboka.

Noen har fått egne lekser 
tilpasset slik at de blir 
trygge på bokstavene. 

Lånebøker: Se om du har 
lånebøker hjemme. Bøkene 
du er ferdige med tar du 
med tilbake til skolen. 

Norsk: Les 5 minutter i 
leseunivers. Gjør dagens 
oppgave i Leseunivers 
skriveboka. Og/eller egen 
bokstavlekse.

Matte: Arbeid i 10 minutter 
på Multi nettoppgaver 
(Kap. 1 – D: Tallene til 10). 
Begynn på nivå 1, går det 
greit kan de teste ut nivå 2 
og 3. 
https://podium.gyldendal.
no/MNO1-
4/2a#menuItem_1

Norsk: Les 5 minutter i 
leseunivers. Gjør dagens 
oppgave i Leseunivers 
skriveboka. Og/eller egen 
bokstavlekse.

Matte: Gjør utdelt ark 
(talljakt). Finn minst fem 
på hver oppgave ☺ Bruk 
gjerne ulike farger. 

Pakke tursekk etter lista di!

Norsk: Les 5 minutter i 
leseunivers. Gjør dagens 
oppgave i Leseunivers 
skriveboka. Og/eller egen 
bokstavlekse.

Engelsk: Gjør kryssordet s. 
7 i Quest. 
Oppgavebeskrivelse står 
nederst på siden.   

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

Norsk øvebok:
Elevene har fått utdelt ei leseunivers-bok. Denne skal de lese hele uka gjennom. Det er lurt for elever i denne fasen 
av lesingen å repetere det de har lest, altså ved å lese samme teksten flere ganger. Det er viktig at vi skiller mellom 
nytelseslesing og øvelesing. Øvelesing gjør vi for å bli flinkere til å lese, men er kanskje ikke like morsomt. Elevene 
kan lese boken 2-3 ganger. Gi gjerne tilbakemelding på nivået på boken, dersom den er for lett eller for vanskelig. 
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