
UKEPLAN FOR 2. TRINN UKE 19 

Ukas gullregel: Vi kommer presis til timene 

Mandag 08.05 Tirsdag 09.05 Onsdag 10.05 Torsdag 11.05 Fredag 12.05 

08.15-08.30 

Morgenåpning 

08.15-08.30 

Morgenåpning 

08.15-08.30 

Morgenåpning 

08.15-08.30 

Morgenåpning 

08.15-08.30 

Morgenåpning 

Start: 08:30 

TIEY- norsk: 

17. mai 

 

KRLE:  

Lytte til og 

samtale om 

fortellinger. 

Engelsk:  

Korte tekster på 

engelsk 

 

Slutt kl.13.30 

Start: 08:30 

TIEY- norsk: 

17.mai 

 

Gym: 

Kroppsøvelser 

Musikk: Dans og 

sang 

 

Slutt kl.13.30 

Start: 08:30  

TIEY-regning: 

Geometri 

Naturfag/samfunns

fag:  

Kroppen. 

 

Slutt kl.13.30 

Start: 08:30 

Uteskole: 

 

 

 

Slutt kl.13.00 

Start: 08:30 

TIEY- norsk: 

17.mai 

 

Ukas elev 

 

Bibliotek: 2.1 og 

2.2 

Slutt kl.13.00 

AKS 

0730-0800: 

Grøt og brødmat 

1330-1400: Stekt ris 

m/grønnsaker og 

fiskekaker 

Leksetid  

1345-1600:  

Utetid og eventuelt 

noen aktiviteter 

inne 

Stenger 1700  

 

AKS 

0730-0800:  

Grøt og Brødmat 

1330-1400: 

Tomatsuppe 

m/fullkornspasta 

Leksetid 

1400-1600:  

Utetid og eventuelt 

noen aktiviteter inn 

1430-1500: LSA 

Vi jobber med: 

Høyfrekvente ord 

Stenger 1700     

AKS 

0730-0800:  

Grøt og Brødmat 

1330- 1400:  

Pasta 

m/kyllingkjøttdeig 

Leksetid 

1345-1600:  

Utetid og eventuelt 

noen aktiviteter inne 

1430-1500: LSA 

Vi jobber med: 

tallene 0-100 

1600-1645: 

Basket (P)  

Stenger 1700     

AKS 

0730-0800: 

Grøt og Brødmat 

1300-1330: Rissuppe 

med fisk 

 

 

1330-1600:  

Utetid og eventuelt 

noen aktiviteter inne 

Stenger 1700 

AKS 

0730-0800: 

Ostesmørbrød 

1300-1400: Utetid 

1400-1430: Nudler 

m/grønnsaker 

 

1430-1600 

Utetid 

Konstruksjon 

Hobby 

KPK 

Perling 

FIlm  

Idrettshall 

Stenger 1700             

 

 



 

 

 

Info. til foresatte fra skolen: 

• Utviklingssamtaler: Vi er i gang med utviklingssamtaler, så vi ber dere om å huske på dato og tid dere har 
fått tildelt.  

• Orddiktat, fredager: Vi ønsker at dere sammen med eleven utforsker hva ordet/begrepet betyr, lager en 

setning med ordet, kan ordet brukes på andre måter osv.   

• Bruk leseskjema hjemme, til å spørre, utforske og snakke om boken dere har lest. 

• Mattelekser og skrivelekser leveres inn torsdag. Lesemappen leveres fredag.  

• Vennligst meld fravær på elevene i forkant. 

Lekser:   

Mattelekse:  

- Tell fra 100 til 0, med femmere. 

- Tell fra 30 til 0 med treere. 

- Tell fra 20 til 0 med toere.  

• Leselekse: Les leseboken eller lesearket i lesemappen. Bruk leseskjema. 

• Skrivelekse: Gjør leksearket  

 Ukas ord, begreper og høyfrekvente ord: Se under. 

Begrep Betydning Bilde 

Noe Vi bruker noe om ting vi ikke kan telle: 

Har du noe saft? 

Noe kan også bety "litt". Ellers kan det også 

brukes i setninger som: 

Skal du gjøre noe gøy i helga? 

Jeg ser ikke noe hus. 

 

 

Noen Vi bruker noen om personer og i flertall: 

Det er noen i huset. 

Jeg ser noen gutter. 
 

nasjonaldag En nasjonaldag er en dag som feires i et land 

til minne om noe viktig. Alle land har 

forskjellige grunner for å feire sin nasjonaldag. 

Noen land feirer dronningens eller kongens 

bursdag, mens andre feirer dagen da landet  



ble fritt. I Norge er 17. mai en slik viktig dag. Vi 

feirer at vi fikk vår egen grunnlov.  

grunnlov Det er grunnloven som bestemmer hvordan 

landet vårt skal styres. Det er en slags avtale 

mellom folket og de som regjerer. Norge fikk 

sin egen grunnlov i 1814, da fikk vi rett til å 

bestemme mer i vårt eget land.   

geometri Handler om egenskaper til romlige figurer 

(kube, kule, prisme, kjegler osv.) og figurenes 

form (firkanter, sirkler, trekanter osv.) og 

størrelser.  
 

 

Her er oversikt over trinnkontaktene for 2. trinn: 

2.1: Hilde - mamma til Kaja: hildejohannesen@hoeghIng.com   

2.1: Dave - pappa til Leon: davemarshall101@gmail.com 

2.2: Hilde - mamma til Elise (FAU): hilde.madsen@gmail.com 

2.2: Beate - mamma til Victoria: beate@unicare.no 

2.3: Helle - mamma til Vår (FAU): helle@sprelle.com 

2.3: Bjørn - pappa til Elias (FAU vara): bjoernfs@hotmail.com 

2.4: Bente - mamma til Marte: bmidtskogen@yahoo.no 

2.4: Mari - mamma til Froste: dansekunstnerangell@gmail.com 

 

Ønsker alle en god helg hilsen: 

Trinh, Sucre, Else, Liv, Tommy, Synnøve , Uma og Anette 
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