
2.trinn  UKEPLAN UKE 16 

   

 

 
Mandag 17.april 

 

 

Tirsdag 18.april 

 
 

Onsdag 19. april 
 

 

Torsdag 20. april 

Jan-Åge er borte! 
 

 

Fredag 21. april 
 

 

1.time 

08.45-09.30   Norsk: Zep.les 2B  

s.42-43; «Vi leker med 

ord» +  

Zep.Arb.bok s.22-23.     

Svømming  

Bare for 2.klasse       
 

Flyttes hit for 2.klasse da 

Jan-Åge skal på møte fra 

kl.13.50.  

 Engelsk: “The farm» 

 
Merete 

Valgplan  
Oppgaver av både 

faglig og praktisk art. 

 

Norsk: Gjennomføre en 

lesekartleggingstest. 

 

Lytte til høytlesing. 
2.time 

09.30-10.00 

10.00-10.30 MAT MAT MAT MAT MAT 

3.time 

10.30-11.00 

Regning: Matematikk 

2B s.45-46; addisjon. 

Regning: Matematikk 

2B s.47; addisjon. 
Norsk: Leseforståelse; 

gjøre oppgaver.    Beate  

Valgplan fortsetter 
Val, når du er ferdig med 

alle valg-planoppgaver. 

Regning: Matematikk 

2B s.48; addisjon. 

 

11.00-12.05 UTETID UTETID UTETID UTETID UTETID 

4.time 

12.05-12.50 
KRLE med Merete. 

Leketime ute. 
Jeg viser ulike uteleker 

som kan brukes i 

friminuttene nå utover 

våren.  

Tema: Gjøre forsøk + 

skrive rapport.     Beate  

Jobbe med faglige 

apper på nettbrettet.  
 

UKESLUTT. 

Få ny ukeplan. 

Litt fortellerstund. 

Leke fellesleker  

12.50-13.05 

SFO 

spisetid 

Norsk: Zep.les 2B  

s.44 «Hvor er alle?» +  

Zep.Arb.bok s.24.     

Vikar i 6.time; apper på Ipad 

spisetid 

Kunst og håndverk: Male 

bilder.    Merete 
SFO 

SFO 

 

God Helg        

5.time 

13.05-13.50 

6.time 

13.50- 14.35 

Ukas 

fokus 

Ukas 

lekse 

Mandag: 2. kl: MA: gjør ferdignederste oppgave på s.46 i matteboka (Matematikk 2B).        

                               NO: Les i Zep.Lesebok 2B s.42-43.  

                                   Husk og pakke svømmetøy. 
Tirsdag: 2.kl: MA: gjør ferdig s.47 i matteboka (Matematikk 2B).       NO: Les i Zep.Lesebok 2B s.44. 

 

Onsdag: 2.kl: Om du ikke har fått gjort leksa i går eller mandag kan du gjøre den i dag! 
 

Torsdag: 2.kl: Ingen hjemmelekse              

Husk å ha 
med nok mat i 

matpakka 😊 



   

 

   

 

INFO: 

Husk fortsatt på: Å ha med nok mat i matpakka på tirsdager og onsdager.      På de lange skoledagene blir magene ekstra sultne! 

 

NB!  

1. FOR DENNE UKA: Jan-Åge er borte hele torsdag nå i uke 16. Jeg er på møte i Utdanningsforbundet Troms&Finnmark på 

Malangen Brygge. Det vil bli vikar. Er også borte tirsdag i 6.time, da på et kommunalt HTV-møte. Derfor flytter vi 

svømminga til tirsdags morgen, fordi det er lettere å få tak i vikar til timer som ikke foregår uti bassenget. 
2. Onsdager har Jan-Åge kontordag i Utdanningsforbundet og er ikke på skolen. Merete og Beate dekker opp timene i 

klassen. 

3. Foreldresamtaler fortsetter i denne uka. Husk å gi meg beskjed om du har gjort innbyrdes bytte. 

4. Våren kommer nå – STØVLER og regnklær bør fra nå av finnes i garderoben      

Høydepunkt fra uke 15: 

• Fortellerstunda – tirsdag gjennomførte vi en fortellerstund om påsken. Der ville alle si noe (en av veldig få ganger i år at alle har 

sagt noe i samme fortellerstund), og alle klarte å være gode lyttere uten å forstyrre den som hadde ordet. 

• Påske-mysteriet på Salaby – vi har hørt på påskemysteriet om privatdetektiven Salami. Som de fleste andre lyttehistorier vi 

har brukt i klassen, fenget også denne. 

• Hele torsdagen – en dag som var veldig fin fra start til slutt. Konsentrerte og fokuserte elever som fulgte alle beskjeder og 

gjorde alle gjøremål til punkt og prikke. I tillegg hadde de lytte-ørene påskrudd, og med god utholdenhet, da vi hørte hele 

tre episoder av Salaby’s påskekrim over tre forskjellige perioder i løpet av dagen       

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 beskjeder til Jan-Åge. 

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

 

 

Ukens 

mål 

Regning: øve seg på addisjon med tier-overgang. 

Engelsk: Lære ord som hører til bondegården på engelsk. 

Norsk: Å klare og identifisere rimord.  

 
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/

