
  

Ukeplan for 2. trinn uke 3 

Fag/tema Mål 

Norsk 
 

Jeg kan skrive en bokanmeldelse.  

Matematikk 
 

Jeg kan lese av klokka i hele og halve timer.  

Engelsk 
 

Jeg vet hva disse ordene og frasen betyr: ham, cheese, tomato and 
cucumber. 
Can I have…., please. 

Tema Jeg kan samtale om vennskap og tilhørighet. Jeg vet noe om hvordan 
jeg kan være en god venn. 

Verdier 
 
 

Samarbeid 

Jeg kan samarbeide med læringspartner, jeg kan dele med andre. 

 

 

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30-09.30 Norsk Norsk Norsk Svømming/ 
kroppsøving/ fag  

 
Stasjoner 

09.30-09.45 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 
 

09.45-10.45 Bibliotek  Verdier Matte 
 

Svømming/ 
kroppsøving/ fag  

Stasjoner 

10.45-11.35 Spising/Friminutt Spising/Friminutt  Spising/Friminutt  

11.35-12.35 Matte  Engelsk K&H KRLE Musikk 

12.35-12.45 Friminutt Friminutt  Friminutt  

12.45-13.30 Leksetime  Læringsbrett  K&H Læringsbrett  Praktisk matte  

13.30-14.15 Fysak      

 

Lekser: 

Ukelekse Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

 

 

Øveord: 

må 

måtte 

ned 

nedenfor 

 

Norsk: 

Jeg leser en bok 

fra Saltos bokhylle 

(velger bok og nivå 

selv) Skriv en 

bokanmeldelse av 

boken. Arket ligger 

i postmappa. 

https://skole.salab

y.no/1-

2/norsk/saltos-

bokhylle-niva-1-41  

Matte: 

Gjør 

mattearket 

som ligger i 

leksepermen. 

Engelsk: 

Gjør lekser 

på 

skolestudio. 

Øv på 

øveord 

(både norsk 

og engelsk) 

 

 

Engelske øveord: 

Ham 

Cheese 

Tomato 

 

https://skole.salaby.no/1-2/norsk/saltos-bokhylle-niva-1-41
https://skole.salaby.no/1-2/norsk/saltos-bokhylle-niva-1-41
https://skole.salaby.no/1-2/norsk/saltos-bokhylle-niva-1-41
https://skole.salaby.no/1-2/norsk/saltos-bokhylle-niva-1-41


  

 

Info: 

 Guttene har svømming denne uken. Husk badetøy, badehette og håndkle. Jentene har kroppsøving. 
 Vi øver på klokka om dagen. Det er fint om elevene bruker klokke og at dere hjelper til med å spørre hva 

klokka er.  
 Fra denne uken må læringsbrettene lades hjemme. Vi sender med ladere hjem. Laderen skal ligge 

hjemme. Det er viktig at læringsbrettet er ladet og klart for skoledagen. Se eget skriv om rutiner og regler 
for læringsbrett på klassens hjemmeside. 

 Ordenselever i uke 3:  
 2A: Elly og Mikkel 
 2B: Henry og Divine 
 2C: Nea og Leo 
 

Beskjeder til lærer sendes gjennom 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/

