
2.trinn  UKEPLAN UKE 19 

   

 

 
Mandag 8.mai 

Jan-Åge er borte! 

 

Tirsdag 9.mai 

Jan-Åge er borte! 
 

Onsdag 10.mai 

Jan-Åge er borte! 

 

Torsdag 11.mai 

 
 

 

Fredag 12.mai 
 

 

1.time 

08.45-09.30 Valgplan. 
Sammen med 1.klasse 

grunnet 

mannskapsmangel. 

Regning: Matematikk 

2B s.128 og utover; 

koder i rutenett. 

 Engelsk: The Time. S. 96-

99. Salaby. 
Merete 

Uteskoleøkt. 

Med bl.a søppelrydding 

og ulike faglige og 

sosiale oppgaver.     

Regning: Matematikk 

2B s.128 og utover; 

koder i rutenett. Ta 

opp tråden fra 

tirsdag. 

2.time 

09.30-10.00 

10.00-10.30 MAT MAT MAT MAT MAT 

3.time 

10.30-11.00 

Regning: Jobbe på 

Matemagisk eller 

Pengeby 

Regning: fortsette å 

jobbe med  

koder i rutenett. 

Norsk: leseforståelse 

Cathrine  

Brettspill time. 

Ulike valg av spill er 

tilgjengelig. 

fortsette å jobbe med  

koder i rutenett + 

prøve ut BeeBoot. 

11.00-12.05 UTETID UTETID UTETID UTETID UTETID 

4.time 

12.05-12.50 

KRLE med Merete:   

Jødedommen og de ti 

bud. 

Ipad: Være på Salaby-

sidene eller pedgogiske 

apper.  

Brettspill  
Cathrine   

Norsk: Løko, Grapho 

Game, lytte til 

høytlesning.    

UKESLUTT. 

Få ny ukeplan. 

Idemyldre til 

Kultursamling. 

Gjøre 1 el. 2 leker. 

12.50-13.05 

SFO 

spisetid 

 

Svømming  

1. og 2.klasse       

 

spisetid 

Kunst og håndverk:   

17. Mai-pynt    Merete 
SFO 

SFO 

 

God Helg        

5.time 

13.05-13.50 

6.time 

13.50- 14.35 

Ukas 

fokus 

Ukas 

lekse 

Mandag: 2. kl:    Husk og pakke svømmetøy. 

                                    
Tirsdag: 2.kl: Ingen hjemmelekse              

 

Onsdag: 2.kl: Ingen hjemmelekse              

 

Torsdag: 2.kl: Jobb minst 10.minutter på Grapho Game på nettbrettet. 

Husk å ha 
med nok mat i 

matpakka 😊 



   

 

   

 

INFO: 

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

NB!  

1. FOR DENNE UKA: Enda en uke der Jan-Åge er ute på reisefot i regi av Utdanningsforbundet. Det vil bli vikar(er) på mandag i 

1.-3.time og hele tirsdag. Oppdraget denne gang er fylkesårsmøte i Utdanningsforbundet Finnmark, og møtet foregår i 

Alta. 

2. I neste uke (uke 20) er det flere fridager for elevene. Uka vil kun ha to skoledager! Onsdag er 17.mai, torsdag er det Kristi 

Himmelfartsdag mens fredag 19.mai er fridag for elever og lærere. 

3. På selve 17.mai er ikke vi lærere involvert i 17.-maitoget. Dette har FAU ansvar for, og klassekontaktene vil måtte 

organisere klassen under toget. Fanen fra i fjor tar vi på skolen ansvar for å bytte ut tallet på. 

4. Vinterdresser kan nå fjernes fra garderoben, men husk at det må være regnklær og støvler der. Vi er fortsatt en time ute 

hver dag, og nå på våren vil det også bli flere spontane utflukter i nærområdet av faglig og sosial art. Derfor må vanntett 

tøy og fottøy alltid være tilgjengelig her på skolen. 

Høydepunkt fra uke 18: 

• Siden jeg kun var på jobb fredag 5.mai i klassen, har jeg ikke erfart ting for å ha noe å meddele her…. 

• ….men fra vikarer har jeg fått veldig gode tilbakemeldinger fra de dagene jeg var borte. God arbeidsinnsats og arbeidsro 

i timene og ingen uheldige episoder elevene imellom       

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: få en første kjennskap til analog (og litt digital) koding. 

Engelsk: Lære ord som hører til klokken på engelsk.  

Norsk: Øve på å lese for å huske + å øve på å finne svar til spørsmål fra en tekst..  
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/

