
2.trinn  UKEPLAN UKE 15 

   

 

 
Mandag 10.april 

 

 

Tirsdag 11.april 

 
 

Onsdag 12.april 
 

Torsdag 13.april 
 

 

Fredag 14.april 
 

 

1.time 

08.45-09.30 
2.PÅSKEDAG 

 

SKOLEFRI 
😊     

 PÅSKE 

Avslutte om påske med 

skriveoppgave, lesing, 

fortelle og litt påskekrim. 

 Engelsk: “The farm”, s. 

88 i “Stairs 1-2" 
Merete 

Norsk: Zep.les 2B  

s.37; «Ord med stum D» 

+ Zep.Arb.bok s.20 & 
andre uferdige sider i den.    

Norsk: Zep.les 2B  

s.40-41; «Quiz» +  

lage egen quiz + 
uferdige sider i Arb.bok.    

   

2.time 

09.30-10.00 

10.00-10.30 MAT MAT MAT MAT 

3.time 

10.30-11.00 

Regning: Matematikk 

2B s.38-39; addisjon. 

Norsk: leseforståelse 

oppgaver  

Beate  

Regning: Matematikk 

2B s.40; addisjon. 
 

Regning: Matematikk 

2B s.41-43; 

øveoppgaver. 

 

11.00-12.05 UTETID UTETID UTETID UTETID 

4.time 

12.05-12.50 

Norsk: Være på Salaby-

sidene og jobbe med 

egenvalgte oppg..  

Norsk: leseforståelse 

oppgaver       
Beate  

Norsk: Løko, Grapho 

Game, lytte til 

høytlesning.    

UKESLUTT. 

Få ny ukeplan. 

Litt fortellerstund. 

Leke fellesleker. 

12.50-13.05 spisetid 

 

Svømming  

1. og 2.klasse       

 

spisetid 

Kunst og håndverk: Tegne 

landskapsbilder   Merete 
SFO 

SFO 

 

God Helg        

5.time 

13.05-13.50 

6.time 

13.50- 14.35 

Ukas 

fokus 

Ukas 

lekse 

Mandag: 2. kl: FRIDAG              

                                   Husk og pakke svømmetøy. 
Tirsdag: 2.kl: MA: gjør ferdig s.39 i matteboka (Matematikk 2B).        

 

Onsdag: 2.kl: ENG: øv på oppgaver om The farm”: https://stairs1-4.cappelendamm.no/oppgavetre/seksjon.html 

 

Torsdag: 2.kl: Ingen hjemmelekse             Voksne: HUSK FORELDREMØTET kl.19.00 ! 
 

Husk å ha 
med nok mat i 

matpakka 😊 

https://stairs1-4.cappelendamm.no/oppgavetre/seksjon.html?tid=1933025


   

 

   

 

INFO: 

Husk fortsatt på: Å ha med nok mat i matpakka på tirsdager og onsdager.       

NB!  

1. Husk FORELDREMØTET: torsdag 13.april kl.19.00-20.30. Egen innkalling ble sendt hjem som et vedlegg i en Visma-melding i 

slutten av uke 13. 

2. Onsdager har Jan-Åge kontordag i Utdanningsforbundet og er ikke på skolen. Merete og Beate dekker opp timene i 

klassen.  

3. I rollen min som tillitsvalgt i Utdannongsforbundet: Det vil bli en god del dager fremover i april og mai der jeg vil være borte 

fra jobb grunnet møtevirksomhet på fylkesplan. Vil bli annonsert tydelig på Ukeplanene slik at dere kan få holde dere 

ajour. Mye vikar kan påvirke klassen, men slik blir det dessverre noen ganger. 

4. Foreldresamtaler starter opp denne uka. Oversikt over timer ble sendt hjem som Visma-melding i slutten av uke 13. 

 

Høydepunkt fra uke 13: 

• Historien om påskeharen – vi har jobbet med to ulike versjoner av den. De er noe forskjellig, men selve myten, det at en 

hare kan legge egg, har fenget gruppa masse. Vi hadde gode muntlige refleksjonsstunder og samtaler rundt temaet de 

gangene vi snakket om det. 

• Drage i magen – avslutningen på opplegget ble en fin økt der helsesykepleier og miljøterapeut delte ut «kursbekreftelse» 

(spiralheftet), og det hele ble toppet med en liten isfest helt til slutt       

• Ake-økta på torsdag der vi lånte ake-matter hos SFO og koste oss i nysnøen i akebakken      

 

KONTAKT: 

Jan Åge Rydningen 

   

E-post:  Jan.rydningen@dyroy.kommune.no  

 

Klassetelefonen: 458 32 124.  Kun for 1.klasse nå.   

 Privat tlf.: 99 34 08 42 

 Visma brukes for skriftlige beskjeder til Jan-Åge. 

Hjemmeside: www.elvetun.net (digital ukeplan under fanen “klassene”) 

 

 

Ukens 

mål 

Regning: øve seg på hoderegning ift. både addisjon og subtraksjon. 

Engelsk: lær deg ordene og setninger om “the farm”. 

Norsk: Klare å lese og forstå ord med stum d. 
I klasserommet skal du bidra til arbeidsro for andre. De som trenger arbeidsro, skal få tilbud om å jobbe på et stille-rom. 

mailto:Jan.rydningen@dyroy.kommune.no
http://www.elvetun.net/

