
UKEPLAN FOR 2.KLASSE, UKE 24-25    Klasserommet              
               
 ONSDAG TORSDAG FREDAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG 

1.time 
08.35-

09.30 

Matematikk Strand-
rydding på 
Valen 
(Norddals-
stranda). 

Norsk 
 

Norsk 
 

Engelsk Trekning av 
gå-/sykkel-
aksjonen 

1. friminutt 

9.30-9.50 
     

2.time 

09.50-

10.35 

Kunst og 
håndverk  

Matematikk  Norsk 
 

Norsk 
 

Sommer-
avslutning 
for 2. og 3. 
kl. 3.time 

10.35-

11.20 

KRLE NaSaMi Norsk 
 

Lunsj 
11.20-

11.40 

Onsdager 
slutter 
elevene 
11.30. 

   Onsdager 
slutter 
elevene 
11.30. 

Utetid 
2.friminutt 

11.40-

12.00 

     

 
God 

sommer! 4.time 

12.00-

12.45 

Norsk 
 

Matematikk  Matematikk  

5.time 

12.45-

13.30 

Musikk Musikk KRLE 

6.time 

13.45-

14.30 

    Matematikk  

 

 

 

   Disse bøkene har jeg lest: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tove mobil  
97114819 

Tror dere vi klarer 

å få 150 bøker på 

leselarven vår før 

sommerferien? 



 

 

Oppstart  

22. august. 

God sommer!!!! 

LÆRINGSMÅL, UKE 24-25 
Norsk: 

 Jeg leser minst 15 minutter hver dag i bøker jeg har valgt sjøl. 
Matematikk: 

 Jeg følger reglene og og sørger for god stemning når vi spiller (f. eks. yatzy og ubongo.) 
Sosialt:  

 Jeg er hyggelig og vennlig mot de andre. 
NaSaMi: 

 Jeg har undersøkt om ulike ting flyter eller synker i vann. 
KRLE:  

 Jeg har vært med å gjøre ferdig fellesbildet av Noas ark. 
 Jeg har skrevet om strandryddinga på Valen. 
 Jeg deltar på sanglekene. 

 

UKEINFO: 
På torsdag går hele skolen til Valen 
(Norddalsstranda) og rydder søppel. Vi 
skal tenne bål, så det går an å ha med 
bålmat (pølse, ostesmørbrød, fiskekake 
osv.) 
Husk klær etter vær!. Ved sjøen er det 
ofte vind og kjøligere enn i skolegården. 
 

På fredag er det havregrøt. Ta med fat og 
skje, hvis du vil ha. 
 

Tirsdag 21. juni avsluttes gå-
/sykkelaksjonen. Ta med underskrevet 
skjema dersom du har deltatt på 
aksjonen. 
 

Leselarven vår har akkurat passert 100 
bøker. Kan vi klare 150 før sommerferien?  
 

Jeg sender etter hvert heim skrivebøker, 
hefter og andre ting elevene har jobba 
med. Det er bare å ta ut av sekken. 
 

Siste skoledag onsdag 22. juni blir det 
trekning av gå-/sykkelaksjonen og 
medaljeutdeling for mellomtrinnet i 1. 
time. I 2. og 3. time har vi 
sommeravslutning for 2. og 3. klasse. Da 
kjøper skolen inn til felles kos som takk 
for søppelryddinga til 17. mai. 

 

Ta kontakt hvis det er noe. 
 

Mvh Tove 97 11 48 19 

LEKSER: 
Til onsdag: 
 Les 15 minutter i ei bok. 
 

 Gjør ferdig tegninga og setninga om ditt 
dyr som vi har jobba med på skolen. 
 

Til torsdag: 
 Les 15 minutter i ei bok. 
 

 Pakk tursekken med:  
 matpakke: (bålmat eller vanlig matpakke)  
 vedkubbe 
 pølsespyd, hvis du skal grille pølse 
 sitteunderlag    
 drikke  
Til fredag:  
 Les 15 minutter i ei bok. 
 

 Fortell en voksen om hva vi fant på 
stranda og hvorfor vi plukker opp søppel. 
 

 Ta med fat og skje til grøt. 
  
Til tirsdag: 
 Les 15 minutter i ei bok. 
 

 Ta med gå-/sykkelaksjonsskjema, hvis du 
har deltatt på aksjonen. 
 

 Gjør ferdig sommerhilsninga di til en 
klassekamerat hvis du ikke ble ferdig på 
skolen. 
Til onsdag: 
Husk å snakke om målene og underskrive 
på ukeplanen som skal leveres. 

 

Leksene er gjort og vi har snakka om læringsmålene  
 

Foreldreunderskrift: …………………………………………………………………………………… 
Snakk om læringsmålene, underskriv og lever hver tirsdag! 


