
 

Ukeplan for 2.klasse – Uke 46 

                              
Navn: _________________________   

                                                                     
Timeplan 

Time Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 08.30-09.15 Norsk 

Norsk 

Svømming Norsk  

Norsk  
Norsk  

NO 

2 09.15-10.00 Svømming  NO 

Pause 10.00-10.30     

3 10.30-11.15 Musikk  

K&H 

Samfunnsfag  Engelsk Gym 

4 11.15-12.00 Natur/samf  Matte  MATTE Gym  

Pause 12.00-12.25      

5 12.25-13.10 K&H Matte  Matte  KRLE  KRLE 

Vaktmester:  
Lekseplan:  
Til tirsdag:  

NORSK: les side 58. Les nøkkelordene en 

gang og skriv nøkkelordene en gang. Fant 

du noen ord som rimet i teksten?  

MATTE: gå inn på salaby og gjør oppgaver 

i matte der.  

HUSK SVØMMING, ta med svømmeklær, 

handduk, såpe og litt mat/frukt og drikke til 

etter svømming. Trenger ikke å ta med 

svømmeringer osv.  

  

Til onsdag:  

NORSK : les side 59 og skriv ordene; lang, 

sang og konge, i skriveboka di. Velg et ord 

og skriv en setning.  

MATTE: en side videre i boka di, eller gå på 

salaby  

Til torsdag  

 NORSK:  øv på å lese i den lille boka du 

har i mappa di. Les den høyt med innlevelse. 

MATTE: Spill et spill sammen med noen.  

 

Til fredag. 

Planen er uteskole. God matpakke og klær 

etter vær. Vi trasker på stiene med 1.klasse. 

(Gym i gymsalen hvis det blir et fryktelig 

vær, da gir jeg beskjed). 

 

 
 

          Læringsmål og min vurdering 

JEG KAN 

GODT 

 

JEG KAN 

NESTEN 

 

JEG MÅ 

ØVE MER 

 

Jeg kommer uthvilt og forberedt til skolen.     

Jeg vet hvordan lure ordene skrives: konge, lang, seng, 

ring, slange 

   

Jeg er med på at det er arbeidsro og et godt klassemiljø    



               

 

UKAS BEGREP: Ord med - ng og gåter.  
Hei. 

Første uke med praksiselev er over, hun er til god hjelp i klassen. Tirsdag er første gang 

med svømming. Det blir svømming 5 tirsdager fremover. Oppfordrer alle til å dra til 

svømmehallen utenfor svømmeperioden på skolen. For å bli en sikker svømmer, må det 

jevnlig øvelse til. 

På onsdag kommer det besøk av DKS, historie kisten. Historielisten blir presentert av to 

formidlere som tar oss tilbake i tid, vi får høre litt om hvordan det var og være en familie 

i gamle dager.    

Denne uka skal vi øve mer på lure ord med ng i norsk. Vi skal være sammen med 

1.klasse på tirsdager og ha stasjonsundervisning. I engelsk skal vi jobbe med skole og 

klasseroms ord.  

Vi skal øve mer på tier overgangene, addisjon og subtraksjon. Innimellom skal vi også få 

tid til å lese, skrive og tulle litt   

Brukernavn og passord: bar17, gris. Logg inn som gyldendalsbruker.  

Gå gjerne inn på salaby i andre fag også.  

Ps, har oppdatert litt på hjemmesiden.  

Ønsker dere ei flott uke.  MV Siv  

  

SFO: (her skal tidene når og hvor til dagene skrives!!!!) 
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mandag 

(neste uke) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lærer:      Siv                  
 72 44 19 22 (kontor for lærere).                Tlf Siv: 47627216 

 

 

                siv.faxvaag@hitra.kommune.no 
 

         Tlf Sfo: 95284799  

 
 
Ukeplanen er sett:__________________________ (foresatt/e) ____________ 
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