
 

    UKEPLAN UKE 45 (7.- 11. november) 
  -2. klasse- 

 

 

Mandag 

Lekser Ta med noe som starter med F, Å, N, J, T eller G. Les side 80-81 i leseboka. Velg stjerne, 
måne eller soltekst. Les 3 ganger. 

Husk! Foreldre: Les informasjon til hjemmet på baksiden av ukeplanen. Les brevet som eleven 

har skrevet til deg og skriv et lite svar tilbake     . Husk gymsko og gymtøy til tirsdag. 

 

Tirsdag 

Lekser Les side 80-81 i leseboka igjen. Har du et forslag til en oppfinnelse? Snakk med en voksen. 

Husk!   

 

Onsdag 

Lekser Les side 84-85 i leseboka. Velg stjerne, måne eller soltekst. Les 3 ganger. 

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

 

Torsdag 

Lekser Les side 84-85 i leseboka igjen. Gjør skriveoppgaven som ligger i postlommen. 

Husk! Gymtøy til fredag! 

 

Dette jobber vi med 

Norsk  Skrive om en oppfinnelse. 

Matte Addere om 10 og addere med 3 tall. 

Engelsk Kunne beskrive klærne sine på engelsk. 

Kroppsøving Ballaktiviteter. 

KRL Å være venner med Jesus som forbilde. 

Naturfag Uteskole: Søylediagram. 

Samfunnsfag Menneskerettigheter. FN. 

Musikk Vi øver til julekonserten. 

 

Ukens sang 

"Nå er det jul” 

 

Refreng: 

Nå er det jul, hvert lys er tent 

Guds egen sønn vår store frelser 

Er fra himmelsen sendt. 

All verdens skam ble lagt på ham 

Det lille barn, vårt store håp, 

Nå er det jul! 

 

 

 

Ukens bibelvers 

Salme 23, vers 1: Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. 

https://www.heartlight.org/articles/201612/20161208_baby.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


 

 

 

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. 

• Elevene har fått en ukesbrev bok som de skriver i hver mandag. Det er fint dersom dere kan skrive en 

liten hilsen tilbake til elevene. Dette gir meningsfylt skriving og gir stor glede i klassen når elevene får 

dele som dere har skrevet. 

 

Kontakt: 

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

-Kontaktlærertime: Fredager fra 12.15-13.00 

mailto:arnhild.brakestad@skg.as

