Ukeplan uke 43
Fag
Norsk

Kunnskapsmål

Matematikk
Engelsk

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.
Tema: Oppfinner. Øveord : robot, datamaskin, telefon, fly.
Uke 39-44: Addere et tosifret tall med et ensifret tall med og uten tierovergang opp til 40.
Subtrahere et ensifret tall fra et tosifret tall med og uten tierovergang opp til 40.
Temaet er: Here is my room. Jeg kan forstå og bruke ord for møbler, utstyr og leker. Jeg kan
tallene opp til 20 og ordene «on», «under». Jeg kan forstå og bruke setningsstrukturene I
can…, She can… og He can
Vennskap. Jeg vet hva en god venn er, og hva man kan gjøre for å få en venn.

Mandag

Tirsdag

Onsdag

KRLE

Kunst og
håndverk

Norsk

Ulike religioner

Matematikk

Matematikk

Tallene til 40
/addisjon/subtraksjon

Tallene til 40
addisjon/subtraksjon

Torsdag

Fredag
Matematikk

Stasjoner
(matte/norsk/engelsk)

Tallene til 40
addisjon/subtraksjon

Kroppsøving



11.00
12.00
12.00
13.00

Naturfag

Været!
13.00
14.00

Skolekor med
Sussan.

Engelsk

(Musikk for de som ikke
er på kor)

Here is my room

Norsk

Samfunnsfag

Dybdelæring
Vennskap og
fellesskap

Guttene i 2A
og 2B har
Svømming

Jentene
i 2A & B
har norsk.

Norsk

Diktat
God helg !

Bibliotek
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.

Jentene tar med lånebok.

Informasjon fra skolen

 Tema i samfunnsfag er vennskap og fellesskap.
 Naturfag: Temaet er vær og klima.
 Husk badehette og svømmebriller til svømming! Elevene skal
ikke ha med armringer og annet utstyr hjemmefra. Det er
mye utstyr i svømmehallen.
 Jentene tar med lånebok på torsdag.
 Utviklingssamtaler i 2A starter opp for noen denne uken. Se i
postmappa om det gjelder deg/dere. Samtaler i 2B blir
gjennomført i uke 44-45. Innkalling fra 2B kommer både på
papir og i Visma.

 Verdiordene elevene og foreldre har valgt er følgende:
Vennskap
Inkludere alle

Være ærlig
Omtanke/vise hensyn

Være god og vise godhet
Samarbeide

Vi ønsker dere ei god uke.
God hilsen fra oss! 
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

