Ukeplan uke 38
Fag
Norsk

Kunnskapsmål

Matematikk
Engelsk
KRLE/

08.45.
09.30

Frukt
09.30 –
09.45

Kort
pause
09.45 10.00

2. trinn

Jeg kan lese med sammenheng og forståelse på papir og digitalt og bruke enkle strategier
for leseforståelse. Jeg kan skrive tekster for hånd og med tastatur. Jeg vet hva diftonger
er: Ai- ei, au, øy og oi.
Øveord : lyd – summe – pipe - hørsel - vibrere
Tema: Tall i område 0-40. Jeg kan systemet med tierplass og enerplass. Jeg kan plassere
tall på tallinja. Jeg kan nabotall, partall og oddetall.
Nytt tema: Meet my family. Jeg kan forstå og bruke ord for kjæledyr og
familiemedlemmer
Jeg kan forstå og bruke setningsstrukturene This is my…. She likes… og He likes…
Vi skal hilse på hverandre på en god måte. Jeg vet hva en god venn er.

Mandag

Tirsdag

KRLE

Kunst og
håndverk

Ulike religioner

Fredag
Matematikk

(matte/norsk/engelsk)

Lyd

Tallene til 40
(tiere/enere)
Partall-oddetall

Matematikk

Kroppsøving
Kast ballen!

Tallene til 40
/partall-oddetall

Naturfag

Torsdag
Stasjoner

Matematikk

Tallene til 40
(tiere/enere)
Partall-oddetall
Lunsj og langfri

11.00
12.00
12.00
13.00

Onsdag
Norsk

Engelsk

Skolekor med
Sussan! 😊

Kroppsøving
Norsk

Meet my family

Musikk
(for de som ikke er på kor)
13.00
14.00

Norsk

Samfunnsfag

Dybdelæring

Bibliotek
og lesekvart

Tema LYD
Norsk

Vennskap

Hjemmearbeid til
tirsdag

Hjemmearbeid til
onsdag

Hjemmearbeid til torsdag

Hjemmearbeid til fredag

Norsk: Gjør arbeidet som

Norsk: Gjør arbeidet som

Norsk: Gjør arbeidet som

Norsk: Gjør arbeidet som

er beskrevet på lesekortet i
lesepermen din.

er beskrevet på lesekortet i
lesepermen din

er beskrevet på lesekortet i
lesepermen din

er beskrevet på lesekortet i
lesepermen din

NB! Matematikkleksa er i
lesekortet/leseperm.

Husk! Ta med lånebok.

Informasjon fra skolen
 Referat fra foreldremøtet er sendt med som ranselpost.
 Foreldrekontakter i 2A er:
o Hovedkontakt: Gunn Hege Myrvold (mor til Sofie)
o Vara: Ida Anette Johansen (mor til Selma)
 Foreldrekontakter i 2B er:
o Hovedkontakt: Hanne Øverby Sund (mor til Leah)
o Vara: Anne Bentzen (mor til Alfred)
 Verdiordene elevene og foreldre har valgt er følgende:
Vennskap
Inkludere alle

Være ærlig
Omtanke/vise hensyn

Være god og vise godhet
Samarbeide

 Husk å ta med låneboka på fredag. Vi låner bøker på skolebiblioteket.
 Leksehjelp – Skolen har et tilbud om leksehjelp på tirsdager, rett etter
skoletid (kl. 14.00 - 15.00). Dette er en frivillig ordning som dere må
melde dere på ukentlig. Påmelding skjer på Visma til kontaktlærer innen
kl. 1400 på mandager. Vibeke Christensen er til stede som ansvarlig
pedagog.
 Angående leksehjelp. Selv om barnet skulle være på leksehjelp, anbefaler
vi sterkt å gjøre leseleksen hjemme. I tillegg bør dere se over arbeidet,
for Vibeke er alene og det er ikke sikkert at hun rekker å se til alle.

Ønsker dere ei god uke.
God hilsen fra oss! 
Kim André, Tone, Torunn, Anne Mari, Margrethe, Wenche og Trond
Trond (Trond.Rolsasen@elverum.kommune.no)
Wenche (Wenche.Norstad.Finberg@elverum.kommune.no)

Tlf: 993 79278
Tlf: 938 32779

Telefon Ydalir skole: 940 04 298
Telefon Ydalir SFO: 940 04 316

