
ARBEIDSPLAN FOR 2.KLASSE UKE 38         17. September-21. September.  

TEMA OG MÅL 

FAG TEMA-Denne uka jobber 

vi med 

MÅL- Denne uka skal vi 

lære 

NORSK 

  

- Lure ord med o for å side 

34-35 i Zeppelin elevbok.  

- Vi spiller Ludo, bingo og 

memory med lesing av 

høyfrekvente ord.  

- Vi spiller domino med lure 

ord med o for å.  

- Vi jobber med side 6-7 i 

stavskriftboka.  

- Vi jobber i reveheftet og 

hesteheftet.  

- Kunne lese enkle ord og 

setninger 

- Kunne forstå innholdet i 

den leste teksten 

- Kunne bruke BO-

overblikk som lesestrategi 

- Kunne lese og skrive ord 

med o for å.  

- Kunne lese og skrive 

bokstavene Y, Æ, Ø og Å. 

MATTE Daglig gjennomgang av 

dagens tall (dato).  

-Vi lager regnestykker 

hvor svarene blir dagens 

tall. (pluss og minus) 

- Vi snakker om 

mattebegreper.  

-Tallvenner (enkle 

likninger) 

- Vi jobber med kapittel 1 

og 2 i Multi 2A 

- Kortspill: Tiervenn-

Svarte-Per.  

- Gjenkjenne tallsymbolene 

0-20 

- Telle fremover og 

bakover i tallområdet 0-20 

- Regning med pluss og 

minus med tall opp til 20. - 

Lage egne regnestykker. 

 

ENGELSK -Morgenrutine: Snakke om 

farger, tall, dager, 

måneder, været. 

-Engelsk barnebok: “The 

very hungry caterpillar.” 

Vi skal se en animert 

versjon av boka. Forarbeid: 

Se på den fysiske boka, 

- Kunne engelske navn på 

farger og kjenne igjen 

ordbildene.  

- Kunne navnet på de sju 

ukedagene, årstidene og 

månedene og kjenne igjen 

ordbildene. 

 



overskrifta og bilder. Hva 

vet vi fra før?  

Etterarbeid. Hvilke ord 

kunne vi forstå? Hvilke tall 

var nevnt?  

Øve oss på å skrive tallene 

fra 1-5 på engelsk. 

-Begynne med enkle 

lesestrategier og øke 

leselyst.  

-Kunne skrive tallene 1-5 

på engelsk. 

 

LEKSER- dette skal jeg gjøre hjemme 

LEKSER TIRSDAG TORSDAG FREDAG 

 Differensiert 

leselekse  

Nivå 1: 

Zeppelin elevbok 

side 11. Les teksten 

minst 3 ganger 

Nivå 2: 

Mia. Barne-vakten. 

Se eget ark. Les 

teksten minst 2 

ganger 

 

 

  Differensiert 

leselekse 

Nivå 1: 

Zeppelin elevbok 

side 28-29. Les 

teksten minst 3 

ganger 

Nivå 2: 

Mia blir glad. Se 

eget ark. Les 

teksten minst 2 

ganger.  

Mattelekse 

Jobb minst 30 

minutter på Multi 

Smart Øving i løpet 

av uka.   

- Mandager det svømming og gym. Se eget skriv med informasjon. 

- Det blir foreldremøte torsdag 20. September klokken 18.30. Egen innkalling kommer. 

Ta kontakt med klassekontakt eller kontaktlærer om dere har saker dere ønsker å ta 

opp på foreldremøtet.  

- Fredag 21. September blir det vaksinering. Husk å fylle ut samtykkeskjemaet. 

- Fredag fremføres BLIME-dansen klokken 12.00. Den blir filmet og sendt til 

NRKsuper.    

Mobilskole: SSN 2 til 03686 

Marie: 90019989    marie.nitteberg@balsfjordskolen.no 

Ine: 97032585  ine.rehnlund@balsfjordskolen.no 


