
2.trinn  UKEPLAN UKE 18 

   

 

 
Mandag 1.mai 

 

 

Tirsdag 2.mai 

Jan-Åge er borte! 
 

Onsdag 3.mai 

Jan-Åge er borte! 

Torsdag 4.mai 

Jan-Åge er borte! 

 

Fredag 5.mai 
 

 

1.time 

08.45-09.30 

Arbeidernes frihetsdag. 

 

SKOLEFRI 
😊     

  Norsk: Zep.les 2B  

s.52; «ai- & au-ord» +  

Zep.Arb. s. 29 + 

Jobbe med uferdige 

sider i Arb.bok.      

 Engelsk: The farm. s. 93-

95 + Salaby 
Merete 

Valgplan  
Oppgaver av både 

faglig og praktisk art. 

 

Norsk: Høytlesning; ny 

Tambarhistorie + Qiuz 

eller Kahoot om 

Tambar. 

2.time 

09.30-10.00 

10.00-10.30 MAT MAT MAT MAT 

3.time 

10.30-11.00 

Regning: Jobbe med 

et øverak om 

addisjon med 

veksling. 

Norsk: Les og løs 
Vikar; Cathrine 

Valgplan fortsetter 
Valg når du er ferdig med 

alle valg-planoppgaver  

Regning: Matematikk 

2B s.62-63; 

tekstoppgaver med 

subtraksjon. 

11.00-12.05 UTETID UTETID UTETID UTETID 

4.time 

12.05-12.50 

Ipad: Være på Salaby-

sidene eller pedgogiske 

apper.  

Norsk: Les og løs 
Vikar; Cathrine 

Jobbe med faglige 

apper på nettbrettet, 

eller gjøre noe sosialt 

sammen om vikar vil det. 

UKESLUTT. 

Få ny ukeplan. 

Litt fortellerstund. 

Leke fellesleker. 

12.50-13.05 spisetid 

 

Svømming  

1. og 2.klasse       

 

spisetid 

Kunst og håndverk: Lage 

17. Mai-blomster        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: Ingen hjemmelekse              

 

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

 

Torsdag: 2.kl: Ingen hjemmelekse              

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. MERK: Jeg er borte hele tre dager i denne uka, og to av dem vil ramme mine undervisningsdager. Jeg skal delta på 

fylkesårsmøtet til Utdanningsforbundet Troms, som varer over alle disse tre dagene. Det vil være vikarer for med både 

tirsdag og torsdag. 

2. Også i neste uke (uke 19) vil jeg være borte i tre dager. Denne gang fra mandag 8.mai til og med onsdag 10.mai. Jeg skal 

på et nytt fylkesårsmøte, Utdanningsforbundet Finnmark sitt. På dette skal jeg delta som fylkesstyre-delegat.  

3. Notat fra foreldremøtet 13.april ble sendt hjem som vedlegg i en Visma-melding onsdag 26.april. 

4. Foreldresamtaler er snart gjennomført for alle. Det vil lages en Halvårsvurdering som legges i Visma, og dere vil få en 

beskjed fra systemet når den er klar for å kunne leses. 

 

Høydepunkt fra uke 17: 

• Siden jeg var syk begge dagene i starten av uka har jeg bare torsdag å referere til. 

• Haren og skilpadda – som vi jobbet med i 1. økta på torsdag. Vi leste den, lyttet til den, så en sangversjon på engelsk, en 

disneyversjon og til slutt pudding-TV sin versjon. Den fenget på alle mulige måter og etterpå gikk eleven i gang med å 

skrive sin egen versjon av sen i Book Creator       

• Friminuttet på torsdag der jeg registrerte at vår-leker som hoppetau, fotball, desser og slåball er i full gang og engasjerer 

mange av elevene      

 

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 tekstoppgaver der man må bruke subtraksjon. 

Engelsk: Øve på det vi har lært om dyr på engelsk. 

Norsk: Klare å lese og forstå ord med som skrives med ai eller au. 
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/

