
ARBEIDSPLAN FOR 2.KLASSE UKE 44 

Dato:29.10-2.11  

TEMA OG MÅL 

FAG TEMA-Denne uka 
jobber vi med 

MÅL- Denne uka skal 
vi lære 

NORSK 

  

 - Vi skriver en 

halloween-fortelling. 

- Vi leser og forteller 

vitser.   

- Vi jobber med en 

faktatekst om Brann 

side 22 og 23 i Zeppelin 

elevbok.  

- Vi drar til biblioteket.  

- Kunne lese enkle ord og 

setninger 

- Kunne forstå innholdet 

i den leste teksten 

- Kunne skrive enkle 

setninger.   

-Kunne fortelle en vits. 

- Kunne finne en egnet 

bok på biblioteket- 

- Kunne skrive en kort, 

skummel fortelling. 

MATTE - daglig gjennomgang av 

dagens tall (dato). Vi ser 

på nabotall, oddetall, 

partall, dobling og 

halvering.  

-kapittel 3 - statistikk.  

-Ekstra hefter med 

statistikk for de som 

jobber fort. 

-Svare på spørsmål til et 

datamateriale med inntil 

4 kategorier og opp til 

20 i hver kategori. 

-Samle inn data. Sortere 

objekter etter 

egenskaper, og 

identifisere regler for 

kategorisering 

-Svare på spørsmål til et 

søylediagram med inntil 

4 kategorier og opp til 

20 i hver kategori. 

-Organisere og 

representere data i 

søylediagram med inntil 

4 kategorier og opp til 

20 i hver kategori 

ENGELSK Halloween 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 
vitser og alle 
har samme 
leselekse denne 
uka.  
Les side 52-53 i 
Zeppelin 
lesebok.  
 

 

  - Vi jobber med 
vitser og alle 
har samme 
leselekse denne 
uka.  
Les side 54-55 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.   

- Vi blir å kjøre et rollespill som handler om hvilke kommentarer man gir 

hverandre på fotballbanen.  

- Tirsdag 30. Oktober feirer vi Halloween på skolen og har en engelsk 

temadag. Eleven må gjerne kle seg ut denne dagen.  

- 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. 

- Fredag 2. november drar vi til biblioteket.   

- I uke 46 og 47 blir det utviklingssamtaler.  

- Ta kontakt om det er noen spørsmål.  

Marie: 90019989    marie.nitteberg@balsfjordskolen.no 

Ine: 97032585  ine.rehnlund@balsfjordskolen.no 

 

 



 


