
  

Ukeplan for 2. trinn uke 20   

Temauker: «Vann i nærmiljøet» 

Fag/tema Mål 

Norsk 
 

Jeg kan lese med innlevelse. Jeg kan bruke spørsmålstegn i spørresetninger. 

Matematikk 
 

Jeg kan telle bakover fra 100. Jeg kan addere og subtrahere med veksling. 

Engelsk 
 

Jeg kan beskrive dyr ved hjelp av disse ordene:   
spotted= flekkete, striped= stripete, tall= høy, short= lav  

Tema Jeg kan forklare disse ordene: kyst, fjord, hav, innsjø, tjern, elv, bekk, ferskvann og 
saltvann. 

Verdier 
 
 

Rettferdig 

Jeg kan dele i lek. 

 

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30-09.30 Norsk  
 

 

 
 

 

17.mai 
Se info. 

Matte Svømming/ 
kroppsøving/ fag  

Norsk 

09.30-09.45  Friminutt Friminutt Friminutt 

09.45-10.45 Bibliotek  

Uteskole 

 

Svømming/ 
kroppsøving/ fag  

Matte  

10.45-11.35  Spising/Friminutt Spising/Friminutt 

11.35-12.35 Matte Tema Tema 

12.35-12.45  Friminutt Friminutt Friminutt 

12.45-13.30 Leksetime K&H Læringsbrett «Ha-med-dag» 

13.30-14.15 Fysak     

Lekser: 

Ukelekse 
Norsk: 
Les i Salto lesebok s. 112 og 113. Velg stjerne, måne eller soltekst. Teksten skal leses høyt for en voksen minst en 
gang hver dag.  
 
Matte: 
Jobb i minimum 15 minutter på Mattemaraton hver dag. 

 
Øv til diktaten.  
(øveordene) 
 

Øveord norsk: 

fjellet 

drønn 

bølger 

fjorden 
 
 



  

 

Info: 

 17.mai info: Gi beskjed dersom ditt barn ikke skal gå i tog. Oppmøte ved fanen til Søbakken skole utenfor 
Elverum Videregående skole klokka 09.45. Barnetoget starter klokka 10. Du kan hente ditt barn etter 
nasjonalsangen er sunget ferdig på torget. Det er viktig at du sier ifra til en av lærerne når du henter 
barnet ditt. Husk gode sko i toget, gjerne joggesko.  

 Jentene har svømming denne uken. Husk badetøy, badehette og håndkle. Guttene har kroppsøving. Husk 
joggesko og drikkeflaske. 

 Vi ønsker oss tomme skoesker. Ta med på skolen hvis dere har hjemme. 
 Det er viktig at læringsbrettet er ladet og klart for skoledagen.  
 Vi har satt av tirsdag 24. mai klokken 18-19.30 til foreldremøte. Ta kontakt med klassekontakt eller lærer 

hvis du har en sak du ønsker å ta opp. Klassekontaktene er Madeleine Midtsian Røer (Levi sin mamma) tlf 
957 47 235, og Rune Myklevik (Sigurd sin pappa) tlf 922 43 690. 

 Fredag kan elevene få lov å ta med seg en leke hjemmefra. Ikke telefon. Vi leker med dette i siste time. 
Husk at ting kan gå i stykker. Ikke ta med noe du er redd for. 
 

 Ordenselever i uke 20:  
 2A: Camilla og Leander 
 2B: Celine og Jens 
 2C: Erika og Emilia 

 
 

 

Beskjeder til lærer sendes gjennom appen «Visma min skole» 

Husk å registrere fravær i appen «Visma min skole». 

Skolens nettside: https://www.elverum.kommune.no/skole/grunnskoler/sobakken-skole/ 

Hilsen fra Sissel, Kine, Gry, Inger-Lise og 

Marielle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elverum.kommune.no/skole/grunnskoler/sobakken-skole/

