
2.trinn  UKEPLAN UKE 21 

   

 

 
Mandag 22.mai 

 

 

Tirsdag 23.mai 

 
 

Onsdag 24.mai 

 

 

Torsdag 25.mai 

 
 

 

Fredag 26.mai  

Jan-Åge er borte! 

 

1.time 

08.45-09.30 
Norsk: lytte til høytlesning. 
Jobbe med kultursamling.  

Finne på og øve på 

2.klasse-rekorder. 

Matematikk i Nord-

kartlegging. 
 Engelsk: The Time.  

Merete 

Jobbe med 

kultursamling. 

Håper på å kunne 

oppleve og filme noen 

2.klasse-rekorder. 

Timer sammen med 

1.klasse. 

Prosjekt m. forskning 

og utforsking med 
vikarer Katrine og Mona. 

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 

Uteøkt der vi ser om 

2.klassinger klarer å 

lære seg slåball. 

Norsk: skriftforming 

leseforståelse 

Katrine  

Regning: Matematikk 

2B s.68 (og utover); 

problemløsning 

Forskning og 

utforsking fortsetter 

11.00-12.05 UTETID UTETID UTETID UTETID UTETID 

4.time 

12.05-12.50 

KRLE med Merete:    

Hinduismen 

Jobbe med 

kultursamling. 

Finne på og øve på 

2.klasse-rekorder.  

leseforståelse  

Katrine     

Norsk: Løko, Grapho 

Game, lytte til 

høytlesning.    

UKESLUTT. 

Få ny ukeplan. 

Fortellerstund. 

Gjøre 1 eller 2 leker. 

12.50-13.05 

SFO 

spisetid 

GYM ute siden god 

værmelding. 

GYM  

1. og 2.klasse i lag       

 

spisetid 

Kunst og håndverk:   
Merete 

SFO 

SFO 

 

God Helg        

5.time 

13.05-13.50 

6.time 

13.50- 14.35 

Ukas 

fokus 

Ukas 

lekse 

Mandag: 2. kl: Øv på en eller flere av dine forslag til 2.klasserekord. Ta gjerne bilder/film i en Book Creator-bok. 
 

Tirsdag: 2.kl: Øv på en eller flere av dine forslag til 2.klasserekord. Ta gjerne bilder/film i en Book Creator-bok.              

 

Onsdag: 2.kl: Øv på en eller flere av dine forslag til 2.klasserekord. Ta gjerne bilder/film i en Book Creator-bok.             

 

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. Elvetun Grand Prix: Det skal arrangeres Grand Prix sangkonkurranse fredag den 9.juni. Alle elever som vil kan melde seg på, 

men all øving må skje på hjemmebane. Det vil være et lukket arrangement 

2. UKE 23 vil være førskoleuke for ny 1.klasse. 

Det innebærer en fridag for oss i 2.klasse (og det samme for 3. & 4.klasse) for å frigjøre rom til førskolegruppa. 

DERFOR: 2.klasse vil ha fridag mandag 5.juni!! Merk deg dette!  Om du ikke har barnepass må skolen få til å ordne 

hospitering i en annen klasse. Gi meg i så fall tidlig beskjed om du ønsker dette for ditt barn. 

3. Påminnelse om at det er fridag mandag i neste uke (uke 22) grunnet 2.pinsedag (29.mai). 

4. Torsdag ettermiddag reiser jeg sørover i konfirmasjon. Skulle jeg ikke ha rukket å få gjort ferdig Ukeplanen for uke 22 vil jeg 

måtte sende dere den i en Vismamelding, som kan komme så sent som på 2.pinsedag. Så er dere herved orientert. 

 

Høydepunkt fra uke 20: 

• ØKTA OM 2.KLASSEREKORDER – en gnist ble tent hos mange så dette blir et spennende prosjekt å holde på med. 

forhåpentligvis munner det ut i en presentasjon som vi kan vise på kultursamlinga 22.juni. 

• Kahoot – quizen vi hadde på mandag; om Tambar. Det var første gang for denne klassen og de likte det veldig godt       

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 å finne gode strategier under problemløsningsoppgaver. 

 

Norsk: Bruke lesing som verktøy for å løse løko-oppgaver og komme videre på Grapho Game. 
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/

