
UKEPLAN FOR 2. KLASSE UKE 3 

  Mandag 

17/1 

Tirsdag 

18/1 

Onsdag 

19/1 

Torsdag 

20/1 

Fredag 

21/1 
1. 08.40 - 09.20 Norsk Norsk Norsk Norsk Norsk 

2. 09.20 - 10.00 Matte Norsk Matte Engelsk Krle 

Friminutt 10.00 – 10.15      

3. 10.15 - 11.10 Matte Engelsk Norsk Matte Musikk 

Friminutt 11.10 – 11.35      

4. 11.35 - 12.20 Norsk Matte Samfunnsfag Kroppsøving Kunst & h.verk 

5. 12.20 - 13.05 Norsk Krle Samfunnsfag Kroppsøving Kunst & h.verk 

Friminutt 13.05 – 13.15      

6. 13.15 - 14.00 Leksetime     

 

UKAS MÅL 

Norsk Jeg bruker b og d riktig både når jeg skriver og leser 

Matte Jeg kan telle til 100. 

Jeg kan sette sammen enere og tiere til et tosifret tall. 

Engelsk I know these food words: cucumber, tomato, cheese, apple, butter, chocolate, orange juice 

and milk. 

I know what I can drink and what I can eat. 

Sosialt Jeg kan løse konflikter med ord 
 

UKAS LEKSER 

 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Norsk  Salto lesebok side 80 

 

 

 Salto lesebok sid 81 Gjør arket i 

norskpermen 

Matte  

 

 

 Gjør tre ark i 

matteperm. 

 

Engelsk  

 

 

 Do the task «Sort 

and write» in 

Engelsk lekseperm. 

 

Annet Ha med ferdig ladet læringsbrett hver dag. 

Ha med pennal med viskelær og ferdig spissede gråblyanter/fargeblyanter hver dag. 
 

INFORMASJON 

 Vi jobber videre med ord for mat og drikke på engelsk. Elevene skal lytte til og forstå enkle 

instruksjoner, eksperimentere med å skrive ord, og lytte til og samtale om innholdet i enkle tekster. 

 I samfunnsfag handler det om fra Norge til andre land. Her lærer elevene om at mennesker i tidligere 

tider har flyktet eller flyttet fra Norge for å søke trygghet, eller muligheter for at bedre liv andre steder. 

De skal også lære om at Norge har vært rammet av krig og okkupasjon. 

 I matematikk begynner vi med tallene til 100. Vi jobber med at sifre har forskjellig verdi, og at det er 

posisjonen (tierplass og enerplass) som bestemmer dette.  

 Det har blitt kjørt opp flotte løyper på jordet bak skolen. I kroppsøving på torsdag blir det ski. Husk 

derfor SKI og STAVER. Har du ikke, spør noen du kjenner om å få låne. Det blir skidag seinere i år.  

 I norsk jobber vi videre med skriveregler og lese med ulik stemme. Jeg hører at mange er flinke til å  

øve hjemme på lese leksa. Hvis du ikke har leseflyt når du leser stjerne og månetekst må du lese 

teksten en gang til 
 

Ha ei fin uke alle sammen! Hilsen de voksne i 2. klasse 



 


