
Ukeplan for 2.klasse uke 43 

                             Hernes skole; en skole for alle-med blikk for den enkelte! 

Time Tider Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1. 08.40-09.20 KRLE Norsk Matte Norsk KRLE 

2. 09.20- 10.00 Norsk Norsk Norsk Norsk Matte 

Friminutt 10.00-10.15      

3 10.15-11.10 Norsk Turne org. Norsk Musikk Norsk 

Friminutt 11.10-11.35      

4. 11.35-12.20 Matte Matte Naturfag Engelsk K & H 

5. 12.20-13.05 Kroppsøving K & H Naturfag Engelsk K & H 

Friminutt 13.05-13.15   

6. 13.15-14.00 Leksetid 

 

UKAS MÅL 
Norsk Jeg kan skrive setninger til et bilde. 

Jeg kan lage slutten til en fortelling. 
Matte  Jeg kan finne det dobbelte, av et tall. 

Jeg kan finne forskjellen mellom to tall. 
Jeg vet hva ordet «forskjell» betyr.  

Engelsk Jeg kan lese korte vers med kjente familieord. 
Sosialt Jeg kan fortelle og forklare hvorfor jeg er flink til noe. 

 

Lekser 
Fag\ Dag Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 
Norsk Gjør to ark i 

norskperm. 
Les side 64 i 
lesebok tre 
ganger. 

 Les side 65 i 
norskbok. 

Matte   Gjør to ark i 
matteperm. 

 

Engelsk   Gjør ark i 
engelskpermen.  
Les flere ganger. 

 

 

INFORMASJON 
• I norsk jobber vi med å skrive setninger til bilde samt at egennavn skrives med stor bokstav. 

Når vi skriver, har vi fremdeles fokus på bokstavutforming. På torsdag, skal elevene sammen 
med læringspartner, lage slutten på en fortelling. Slutten skal dramatiseres. Fredag jobber vi 
med Saltos lure leseknep. Vi ser nærmere på SUPERBLIKK. Superblikk er at vi først leser 
overskriften, så ser på bildene og til slutt leser bildeteksten (om det er bildetekst).   

• I matematikk fortsetter vi med subtraksjon. Vi møter et nytt ord og det er «forskjellen». 
Elevene skal forstå at ved subtraksjon mellom to tall, så er det forskjellen(differansen) vi 
finner. Nytt denne uken er å finne det dobbelte av et tall.   

• I engelsk fortsetter vi å jobbe med «My family». Denne uka er det et ark med to ulike vers 
elevene skal lese på i lekse. Øv helst litt hver dag. Klarer dere å lære ett eller begge vers 
utenat? Finn også ord med –th- (se instruks for arbeidsgang nederst på leksearket).  

• I naturfag skal vi bli kjent med sansene våre framover. Først tar vi for oss syn og hørsel. 



• Tirsdag får vi besøk av turneorganisasjonen. Forestillingen vi skal se på heter; Pølsetjuven. 
 

 

Vi i 2.klasse ønsker alle en fin uke! 


