
 

    UKEPLAN UKE 35 (29. aug.- 2. sept.) 
  -2. klasse- 

 

 

Mandag 

Lekser Ta med noe som har bokstaven s eller e i seg. Les side 16-17 i leseheftet ditt. Velg stjerne, 
måne eller soltekst. Les 3 ganger. Bruk lesefingeren. 

 

Tirsdag 

Lekser Les side 16-17 igjen (stjerne, måne eller soltekst). Øv på å ta en liten pause hver gang det 
kommer punktum (si punktum inni deg før du fortsetter). Les tre ganger. 

Husk!   

 

Onsdag 

Lekser Les side 20-21 i leseheftet ditt. Velg stjerne, måne eller soltekst. Les 3 ganger. Bruk 
lesefingeren. 

Husk! Uteskole på torsdag. Gode klær som passer til været. 

 

Torsdag 

Norsk Les side 20-21 igjen (stjerne, måne eller soltekst). Øv på å ta en liten pause hver gang det 

kommer punktum (si punktum inni deg før du fortsetter). Les tre ganger. Snakk med en 

voksen: Hva tror du Æsop ville at vi skulle lære av denne fabelen? 

Husk! Gymtøy til fredag! 

 

Dette jobber vi med 

Norsk  Repetisjon av bokstavene «s» og «e». Jobbe med riming og stavelser. 

Matte Ordne tall og mengder på ulike måter, partall/oddetall, problemløsningsoppgaver. 

Engelsk «Back to school». Høflighetsfraser, fargene og telling. 

Kroppsøving Rutiner og bli kjent. Leker og aktivitet med samarbeid som tema. 

KRL Den barmhjertige samaritan. 

Naturfag Uteskole: Tur i nærmiljøet. 

Samfunnsfag Vennskap. 

Musikk Bli kjent. Regler og sanger, «ABC, så lett som bare det». 

 

Ukens sang 

“A B C, så lett som bare det” 
 
ABC - YouTube 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ukens bibelvers 

Romerne 12,10: Vær varmhjertet mot hverandre i broderkjærlighet! Kappes om å hedre hverandre!  

https://www.youtube.com/watch?v=D8HEHqM7EYw


 

 

 

Informasjon til hjemmet 

• Velkommen til foreldremøtene på tirsdag. Klasseforeldremøtet starter klokken 18.00 (i klasserommet), og 
det felles foreldremøtet starter klokken 19.00 (i storsalen). 

• Husk å sjekke postlommen hver dag. Her ligger ukeplan, lekseark og informasjon til hjemmet som kommer 
på papir. 

• Vi har en utstilling med ting som har ukens bokstaver i seg hver uke.  

• Leseleksene skal leses høyt (med lyd). Les gjerne sammen med barnet (i kor). Barnet bruker en finger til å 

følge bokstavene bortover på arket mens han eller hun leser. Velg kun en av de tre tekstene. 

 

Kontakt: 

Arnhild Liseth Brakestad (kontaktlærer) tlf. 41502604, mail: arnhild.brakestad@skg.as 

-Kontaktlærertime: Fredager fra 12.15-13.00 

mailto:arnhild.brakestad@skg.as

