
Ukeplan for 2.trinn 

UKE: 34 mandag 20.august– fredag 24.august 
 

FAG TEMA MÅL 

NORSK Alfabetet 

Dagbok 

Vennskap 

• Jeg kan si og skrive alfabetet. 

• Jeg vet hva en dagbok er. 

• Jeg vet hvordan jeg kan være en god klassevenn. 

MATEMATIKK Tallene 0-20 

Tallvenner 

• Jeg kan skrive tallene fra 0-20 med riktig startpunkt og skriveretning. 

• Jeg kan bruke tallvenner som regnestrategi. 

ENGELSK In the classroom • Jeg kan navnet på disse klasseromsordene:  blackboard, whiteboard, 

teacher, pupil, desk, window, door, chair 

SAMFUNNSFAG PALS klasseregler   • Jeg kan følge PALS-reglene.  

KRLE Klasseregler  • Jeg vet hvorfor det er viktig at vi har klasseregler. 

KROPPSØVING Utegym  

Lek 

• Jeg deltar på ulike aktiviteter ute. 

• Jeg kan minst to leker fra lekepermen. 

NATURFAG Dyra på gården • Jeg vet forskjellen på husdyr og kjæledyr. 

KUNST OG HÅNDVERK Design • Jeg kan lage dekor til klasserommet og garderoben. 

MUSIKK Sang og dans • Jeg danser med til den nye BliMe låta. 

• Jeg kan synge med på sangen Skal vi være venner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fem grunnleggende ferdighetene: å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne uttrykke seg skriftlig, å kunne lese, å kunne regne og kunne bruke digitale verktøy.  

Ukas PALS: 

Arena: klasserom, ansvar 

• Jeg sitter på plassen min i klasserommet. 

• Jeg jobber stille og rolig i klasserommet. 
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De fem grunnleggende ferdighetene: å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne uttrykke seg skriftlig, å kunne lese, å kunne regne og kunne bruke digitale verktøy.  

Fag Leselekse: Les i 10-15 minutter hver dag. Les i Kaleido lesebok A. Du kan lese i 

            egen bok når du er ferdig med Kaleido. 

Mandag Lese: Les side 5 i Kaleido. 

Snakke: Snakk med en voksen hjemme om hvordan du kan være en god klassevenn. Du kan gjerne 

skrive ned det dere snakket om. Da kan du skrive i lekseboka di. Du kan skrive setninger eller lage et 

tankekart. 

Tirsdag Lese: Les side 7 i Kaleido.  

Matematikk: Gjør matematikkarket i leksepermen. Husk å gjøre begge sidene. 

Onsdag Les og løs: Les teksten ”Venner” på arket i leksepermen. Gjør oppgave 2 og 3. 

Torsdag Lese: Les side 18 i Kaleido.  

Matematikklekse: Gjør matematikkarket i leksepermen. Husk å gjøre begge sidene. 

 

INFORMASJON til foresatte: 

Infoskriv: Det blir delt ut mange skriv i postmappa nå i starten. Skriv under og levér skriv så fort som mulig. 

Kaleido: Kaleido må være med til skolen hver dag. Vi bruker den på skolen. 

Innesko: Alle elevene må ha innesko. Fint hvis dere ordner det så fort som mulig. 

Fotografering: 2A onsdag 29.august, 2B tirsdag 28. august, 2C mandag 27.august, 2D torsdag 30. august. 

Foreldremøte: Onsdag 29.august klokka 18.00. Egen invitasjon kommer. 

Ny elev i klasse 2A: Seline starter i 2A. Velkommen til deg! 

Utviklingssamtale: Invitasjon til utviklingssamtale kommer. Hvis tiden ikke passer, er det fint om dere bytter med hverandre og gir 

kontaktlærer beskjed. Det er dere foresatte som velger om barnet deres skal være med på samtalen eller ikke.  

Skolemelk: Melk/juice kan bestilles på skolelyst.no 

Kampanje mot lus: Trasop skole er med i Folkehelseinstituttets hodelusundersøkelse i uke 35. Se egen konvolutt i postmappa. Svarfrist 10/9-18. 
 

 


