
UKEPLAN FOR 2. trinn                  

UKE 21: 20. – 24. mai   

Mandag  Tirsdag  Onsdag Torsdag Fredag  

Uteskole 

 

Vi går på tur til 

Skredderud. 

 

Ta med nok mat og 

drikke, og klær 

etter vær. 

Lesekvart 

 

2A: matematikk 

2B: norsk 

Les og løs 

 

2A og 2B: 

A-plan 

Les og løs 

 

2A: 

samfunnsfag 

2B: norsk 

Lesekvart 

 

2A: musikk 

2B: matematikk 

09.45-10.00: 

Friminutt 
09.45-10.00: 

Friminutt 
09.45-10.00: 

Friminutt 

09.45-10.00: 

Friminutt 

2A: norsk 

2B: matematikk 

2A: utelek 

2B: gym 

2A: norsk 

2B: 

samfunnsfag 

2A: norsk 

2B: musikk 

11.15-12.15: 
Mat og friminutt  

11.00-12.00: 
Mat og friminutt 

11.00-12.00: 
Mat og friminutt 

11.00-12.00: 

Mat og 

friminutt 

Gul/grønn/blå:  

naturfag 

2A og 2B: 

K&H 

2A: engelsk 

2B: KRLE 

2A: matematikk 

2B: norsk 

Slutt kl. 13.15 Slutt kl. 13.15 Slutt kl. 

13.15 
13.00-13.15: 
Friminutt 

Slutt kl. 13.00 

 2A: KRLE 

2B: engelsk 
 

Slutt kl. 

14.15 

 

 

LEKSER  

Matematikk hele uka Jobb med mattemaraton.  

Norsk, til fredag Les side 54-59 i Gaia.  

Velg 3 setninger fra leseleksa i Gaia og skriv inn i penskriftsboka med 

sammenhengende skrift. Husk kriteriene. 

 

 

 

 

 

 

PERIODENS LÆRINGSMÅL TEMA 

Norsk: Jeg kan skrive setninger og følge kriterier. 

Jeg kan lese en tekst og svare på oppgaver til teksten. 

Jeg starter og slutter på riktig sted når jeg former bokstavene. 

Jeg kan lage en bok med tekst, illustrasjoner, innledning av 

avslutning. 

Skriving og lesing 

Matematikk: Jeg kan løse tekstoppgaver med addisjon og 

subtraksjon. 

Addisjon og subtraksjon med tosifrede tall. 

Tekstoppgaver, 

Jeg kan addere og 

subtrahere tosifrede tall 

Engelsk: Jeg kan ti ord for ulike klesplagg på engelsk. 

Jeg kan spørre og fortelle hva andre har på seg. 

Clothes 

Samfunnsfag: Jeg kan vise hvor Atlanterhavet, Europa og Nord-

Amerika er på et verdenskart. 
Jeg kan fortelle hva et verdenshav er. 

Himmel og hav 

Naturfag: Jeg kan gjenkjenne noen planter i naturen.. Sommer 

KRLE: Jeg vet hva respekt og toleranse er. Etikk 

 

BESKJEDER 

Minner om mattemaraton (se tidligere skriv sendt på Visma). Vi jobber med dette på 

skolen, og det kommer til å være lekse framover. Her er det mulig å jobbe så mye man 

vil med morsom og motiverende matte! 

Sommeravslutningen er mandag 3. juni. Mer informasjon kommer senere. 

 

Fra og med uke 22 skal all kommunikasjon gjøres gjennom Visma Flyt Skole. 

Hilsen Bjørn, Solveig og Marit 

 

KONTAKTINFO 

Skolens telefon: 67073030 (kontoret) 
Gruppe blå: Solveig Ystheim: solveig.ystheim@nittedal.kommune.no, 976 13 771 

Gruppe grønn: Bjørn Kolerud: bjorn.ivar.kolerud@nittedal.kommune.no, 979 50 276 

Gruppe gul: Marit Ekerstuen: marit.ekerstuen@nittedal.kommune.no , 997 93 115 
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