
 

Ukeplan for 2.trinn     Uke 19 

Dato: 9. - 13. april                Ordenselever: Mira og Jakob 

Info 

 

- Vi fortsetter med lesekvarten. Bokormen i klasserommet begynner å bli lang nå, og det er kjempefint! Vi snakker 

om at det viktigste ikke er å lese flest mulige bøker, men at man forstår det man leser og dermed øver på å bli bedre 

lesere.  

- Fredag 13.mai øver vi på å gå i 17.mai-tog med resten av småtrinnet. 

- Vi fortsetter med innegym ei stund fremover. Send med gymsko på torsdager fremover. 

- Ulla og Sol fortsetter med elevsamtaler også denne uka. Utviklingssamtalene vil vi ha oppstart på i slutten av mai, 

og videre i starten av juni.  

- Vi minner om at det er skolefri mandag 16.mai.  

- Onsdag 25. mai er det skole for elevene. De vil i stedet ha fri fredag 27. mai. SFO er åpen som normalt fredag. 

Ha ei fin uke         

Transponder er vår kommunikasjonsmåte med dere hjemme.  

 Send oss melding om sykdom/ planlagt fravær eller annen viktig info før kl. 08.45. 

 Meldinger utenom arbeidstid blir besvart så raskt det lar seg gjøre.               

Ulla: ulla.heimstad@balsfjordskolen.no     tlf. 99165187 
Sol: sol.larsen@balsfjordskolen.no             tlf. 97060561 
Hanne: balhanols@balsfjordskolen.no       tlf. 95289316 

Fag 
Tema 

Mål -  Jeg skal kunne: 

Norsk 

 

Rim og regler.  

Diftonger.  

Leseforståelse. 

Lesestrategier.  

Skrivetrening. 

Si rim og regler høyt og lære dem utenat. 

Kjenne igjen og skrive ord med diftonger. 

Skrive en beskrivelse. 

Tegne det du ser for deg når du leser en tekst. 

Kjenne igjen ordbildene hos, gjennom og oss. 

Mate-

matikk 
 

Repetisjon om tallene til 

100. 

 

 Addisjon og subtraksjon 

-Jobbe nøye og godt med repetisjonsoppgaver om tallene til 100, 

addisjon og subtraksjon.  

-Stille gode spørsmål om et ukjent tall og finne ut hvilket tall 

man selv er. 
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 -Jobbe med å utvikle gode regnestrategier i addisjon gjennom 

ulike typer spill/aktiviteter.  

 

Engelsk 

 

At school 
-Lære meg å forstå, kjenne igjen og lese ordbilder knyttet til 

temaet skole (a school, a classroom, a boy, a girl, a rubber, a pencil,  
a desk, a book, a pencil case, a schoolbag, door, a chair, window). 

Musikk 

 

17.mai 
-Vi synger 17.mai sanger 

-Vi øver på “Ja, vi elsker” 

Samfunns

fag 
 

Nasjonaldag 

 

-Vi lærer mer om hva 17. mai er og hvorfor denne dagen er så 

viktig for Norge.  

Nat.fag 

 

Dyreparken i 

Kristiansand 

Dyr og farger 

-Kjenne til viktigheten av dyrene sine ulike farger.  

KRLE 

 

Bærekraft 

-Utforske og samtale om etiske sider ved menneskers levesett og 

ressursbruk.  

-Samtale om hva menneskeverd, respekt og toleranse betyr og 

hva det innebærer for hvordan vi lever sammen.  

-Identifisere og reflektere over etiske spørsmål. 

-Vi snakker sammen om hvordan man kan feire 17. mai på en 

bærekraftig måte. 

Zippys 

venner  
 Zippy utgår denne uken. 

Ukas 

tegn 17.mai, 

bunad, 

tromme, 

solbriller 

        
 

Lekser Til tirsdag: Til torsdag Til fredag 

Norsk 

Ordriket lesebok 2B:  

-Les teksten på side 88 tre ganger høyt 

til en voksen.  

-Les teksten på side 89 tre ganger høyt 

for en voksen. Øv på å ta pauser ved 

punktum. 

(Boka må tas med på skolen tirsdag).  

 

Leselekse i egen bok. Lesekortet 

ligger i boka, signer etter lesing.  

(Vi har notert feil dato her, men les 

bare likevel). 

 

-Øveark med ordene: sentrum, 

mennesker, pyntet, flagg. 

Leselekse i egen bok. Lesekortet ligger 

i boka, signer etter lesing.  

(Vi har notert feil dato her, men les 

bare likevel). 

 

 

 

Matte   Kopiark 

Annet Sjekk at pennalet, med blyant og viskelær, ligger i sekken. Ha med innesko til gymtimen på torsdag. 

 


