
  

Ukeplan for 2. trinn uke 23 og 24   

Fag/tema Mål 

Norsk 
 

Jeg kan lese med flyt. 

Matematikk 
 

Jeg kan måle med centimeter og meter. 

Engelsk 
 

Jeg kan disse ordene: summer, holiday, I can speak…, I am from…, I am wearing… 

Verdier 
 
 

Jeg kan rydde i sakene mine og hjelpe andre å rydde. 

 

Uke 23 

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30-09.30 2. pinsedag Fotballturnering 
for 1.- og 2.-
trinn 

Matte Matte 
 
 

Matte 
 
 

09.30-09.45 Friminutt   
 

09.45-10.45 Norsk 

 

Norsk Engelsk 

10.45-11.35    

11.35-12.35 Forestilling med 

7.trinn 

Verdier Levere bøker 

12.35-12.45 Friminutt   

12.45-13.30 K&H Læringsbrett Uteskole 

13.30-14.15     

Ukelekse uke 23 

Gjør lesebingoarket som ligger i postmappa. Minst en rute hver dag. Denne leksen er over to uker. 
 
Gjør 30 minutter Multi Smart Øving 
 
Til fredag: ta med Salto lesebok, biblioteksbøker, lader og læringsbrett til skolen. Vi samler inn for året. 
 
Hjelp til med noe hjemme hver dag. Foresatte bestemmer hva du skal gjøre. 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

Uke 24 

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30-09.30 Tur til 
Sandodden 

Matte Stasjoner Tinestafett 
og rydding av 
klasserom 
 

Sommerquiz 

09.30-09.45   Friminutt 

09.45-10.45 Matte Stasjoner Kosetime  

10.45-11.35   Spising/Friminutt 

11.35-12.35 Engelsk Rydding Se fotballkamp 

12.35-12.45   Friminutt 

12.45-13.30 Læringsbrett Rydding Utelek 

13.30-14.15     

 

Ukelekse 

Plukk en fin sommerbukett til noen du er glad i. 
 

Gjør lesebingoarket som ligger i postmappa. Minst en rute hver dag. Denne leksen er over to uker.  
 

Hjelp til med noe hjemme hver dag. Foresatte bestemmer hva du skal gjøre. 
 
 

Info: 

 Tirsdag 7. juni er det fotballturnering for første og andre. Kom i treningstøy og joggesko. Husk drikkeflaske. 
 Vi samler inn alle bøker; Salto lesebok, biblioteksbøker og læringsbrett med lader på fredag i uke 23. 
 Mandag 13. juni er det turdag. Vi går til Sandodden. Det blir mulig å ta et lite bad, så ta med badetøy og 

ferdig oppblåste armringer. Stor matpakke, godt med drikke og gjerne en turkjeks. 
 Torsdag 16. er det Tinestafett. Elevene kommer i treningstøy og joggesko. Husk drikkeflaske. 
 Sommeravslutning for 2. trinn torsdag 16. juni klokka 17.00. Vi møtes i storstua. Se eget skriv som er sendt 

ut med Visma. 
 Siste skoledag kan elevene ta med ekstra god matpakke, en halvliter med valgfritt drikke og godteri for 

maks 30 kroner. 
 
 
 

 

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/ 

Ønsker alle en riktig god sommerferie! 

Hilsen Sissel, Kine,  

Inger-Lise og Marielle. 

Ordenselever i uke 23:   

 2A: Matilde og Aksel 

 2B: Mie og Levi 

 2C: Roksana og Emilia 

 

Ordenselever i uke 24:   

 2A: Oda og Julianne 

 2B: Victoria F.S. og Sofie 

 2C: Olea og Matias 

 

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

