
UKEPLAN FOR 2.KLASSE UKE 38 

Dato: 19. september – 23. 

september 

Ordenselever: Johan og Julianna 

Sosialt mål: Jeg inviterer til lek og 

tar kontakt med de jeg vil leke 

med.  

Bok: Emil 

Klassedinosaur Guri: Annabell 

 TEMA OG MÅL  

FAG  TEMA-Denne uka 

jobber vi med  

MÅL- Denne uka skal 

vi lære... 

NORSK  

   

-Skolen 

-Diamanten 

- avslutte kapittelet. 

 

-Lesestrategien BO 
Se på overskrift og bilder 

før de leser.  

- Trekke flere ord til et 

ord.  

MATTE  Rutenett 

Partall og oddetall 

- bli kjent med rutenettet 

– hva er et oddetall 

- hva er et partall 

Engelsk Back to school -”Simon says” 

-repetisjon av farger, 

ukedager og ting rundt 

oss. 

-si dagens dato på 

engelsk  

Uteskole Går et stykke inn i 

skogen. 

-en engelsk lek “Simon 

says” 

- addisjon og subtraksjon 

for og kom seg til tallet 

30 

- finne ting i naturen og 

lag et oddetall og et 

partall.  

  



HJEMMELEKSER 

LEKSER  Til TIRSDAG Til 

ONSDAG 

Til 

TORSDAG  

Til FREDAG  

NB  -Blyant og 

viskelær.  

-Ute gym 

Hvis det er stygt 

vær, er vi inne. 

 Blyant og 

viskelær. 

-Husk 

uteskole 

Norsk Ordriket 2a 

Lesebok:  

“Diamanten” s. 

20-21. 

Snakk om hva 

som er lest. 

Leseleksa 

i 

leseboka. 

Leseleksa 

Les i 

leseboka.  

Leseleksa 

Les i 

leseboka. 

Matte   Øvebok s. 

12-13 

 

 

INFO  

Elevene velger aktivitet til TAR-uken denne uka. TAR-uken er i uke 39. 

 

Til tirsdag er det leselekse i Ordrikets lesebok 2a, vi jobber med oppgaver 

fra teksten på tirsdag. 

sirkel – alle leser denne.  

firkant - de som kan leser denne selv. Foresatte hjelper til om det trengs.  

Til de andre dagene er det leseleksa i de små lesebøkene som elevene 

kjenner fra før.  

 

Transponder  

1. Send oss melding om sykdom/ planlagt fravær eller annen viktig 

info før kl. 08.45. 

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

 

Hilsen fra Line, Mariell og Solveig. 

Mariell: balmarlie@balsfjordskolen.no  

Line Maria: line.bratteng@balsfjordskolen.no 
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