
ARBEIDSPLAN FOR 2.KLASSE UKE 45 

Dato:5.11-9.11 Sanger vi øver på: 
- Pulverheksas sledetrall 
- Julepotpuri 
- Lucia fra jul i svingen 

- Lys i mot mørketida 

TEMA OG MÅL 

FAG TEMA-Denne uka 
jobber vi med 

MÅL- Denne uka skal 
vi lære 

NORSK 

  

- Vi leser og forteller 

gåter  

- Vi jobber med en 

faktatekst om oktober 

side 32 og 35 i Zeppelin 

elevbok.  

- Vi har daglige 

leskvarter i 

bibliotekbøkene.  

- Vi leser sangtekster.   

- Kunne lese enkle ord og 

setninger 

- Kunne forstå innholdet 

i den leste teksten 

- Kunne skrive enkle 

setninger.   

-Kunne fortelle en gåte. 

- Kunne trekke 

informasjon ut av en 

tekst. 

MATTE -kapittel 3 - statistikk.  

-Ekstra hefter med 

statistikk for de som 

jobber fort. 

- sortere gjenstander 

etter ulike egenskaper 

som farge, form, 

størrelse etc.  

- Illustrere antall ved 

hjelp av tellestreker.  

- illustrere data ved å 

fargelegge ruter i enkle 

søylediagram.  

- gjennomføre en 

undersøkelse og 

presentere resultatet 

ved hjelp av tabell og 

søylediagram 

ENGELSK Halloween 

Repetisjon av gloser fra 

forrige uke. 

Kunne ta del i og oppleve 

barnekultur fra 

engelskspråklige land 

gjennom å bruke ord, 



bilder, musikk og 

bevegelse.  

 

LEKSER- dette skal jeg gjøre hjemme 

LEKSER TIRSDAG TORSDAG FREDAG 

 - Vi jobber med 
gåter og alle har 
samme leselekse 
denne uka også.  
Les side 60 i 
Zeppelin 
lesebok.  
 

 

  - Vi jobber med 
gåter og alle har 
samme leselekse 
denne uka også.  
Les side 61 i 
Zeppelin 
lesebok.  
- Jobb minst 30 
minutter på 
Multi Smart 
Øving i løpet av 
uka.  

INFO 

- Mandager det svømming og gym. Se eget skriv. Husk at clogs og sandaler 

ikke er egnet som gymsko. Elever som ikke har gymsko kan ikke delta I 

gymtimen.  

- Uke 44 og 45 er Marie i praksis og hun er ikke på jobb på skolen disse 

ukene. Ta kontakt med Ine dersom det skulle være noe i løpet av disse 

ukene. 

- Fre  

- I uke 47 og 48 blir det utviklingssamtaler.  

- Mandag 19. november og tirsdag 20. november er fridager. 

- Mandag 17. desember har småtrinnet sin julekonsert. Vi begynner å øve 

til konserten denne uka.   

- Ta kontakt om det er noen spørsmål.  

Marie: 90019989    marie.nitteberg@balsfjordskolen.no 

Ine: 97032585  ine.rehnlund@balsfjordskolen.no 
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