
 

    UKEPLAN UKE 39 (26.-30. september) 
  -2. klasse- 

 

 

Mandag 

Lekser Ta med noe som starter med v eller a. Les side 40-41 i leseboka. Velg stjerne, måne eller 
soltekst. Les 3 ganger. 

Husk! Foreldre: Les informasjon til hjemmet på baksiden av ukeplanen. Les i brevboka og skriv 
under. Svar gjerne på brevet i boka.  

 

Tirsdag 

Lekser Les side 40-41 i leseboka igjen. Øv på å ta en pause hver gang det er punktum (si punktum 
inni deg). Les 3 ganger. 

Husk!   

 

Onsdag 

Lekser Les side 44-45 i leseboka. Velg stjerne, måne eller soltekst. Les 3 ganger. 

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

 

Torsdag 

Lekser Les side 44-45 i leseboka igjen. Fortell til en voksen hvilke lyder du liker, og hvilke lyder du 

ikke liker. 

Husk! Gymtøy til fredag! 

 

Dette jobber vi med 

Norsk  Vi skriver ut fra et bilde. 

Matte Dobbelt og halvparten. Regnefortellinger. 

Engelsk Ordene «on» og «under». 

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

KRL Familien min. 

Naturfag Uteskole: Løvtrær gjennom året. 

Samfunnsfag Hvordan kan vi ta vare på jorda? 

Musikk Vi lager musikk og rytmer ut fra enkel notasjon. 

 

Ukens sang 

"La oss sammen si vokalene” 
 
La oss sammen si (Vokalene) - YouTube 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ukens bibelvers 

Jesaja 40:29 «Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke» 

https://www.youtube.com/watch?v=XCLgNu-mTKk&list=RDXCLgNu-mTKk&start_radio=1


 

 

 

Informasjon til hjemmet 

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

• Leseleksene skal lese 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. 

• På torsdag er det salg av pølser og kaker. Elevene har lov til å kjøpe maks to ting. Begge deler koster 15 

kroner. Det er mulig å vippse til skolen for å få klippekort.  

• Det er storsamling på torsdag. Husk penger til fadderbarna. 

 

Kontakt: 

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

-Kontaktlærertime: Fredager fra 12.15-13.00 

mailto:arnhild.brakestad@skg.as

