
 

    UKEPLAN UKE 40 (3.-7. oktober) 
  -2. klasse- 

 

 

Mandag 

Lekser Ta med noe som starter med O, M, V eller A. Les side 48-49 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 48-49 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 46-47 sammen med en voksen (les litt hver, bruk gjerne popcorn-lesing). 

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

 

Torsdag 

Lekser Les side 46-47 sammen med en voksen igjen. Kanskje du kan lese det som Kubbe sier 

denne gangen? Eller kanskje du vil være bestemor. Vis tre ting til en voksen hjemme som 

kan brukes som intrumenter. 

Husk! Gymtøy til fredag! 

 

Dette jobber vi med 

Norsk  Vi jobber med lydhermende ord. 

Matte Regnestrategier: Telle fra det største tallet, dobling. 

Engelsk Vi lager setninger som starter med “Do you like...” og “I/You like...” 

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

KRL Familien min. 

Naturfag Uteskole: Løvtrær gjennom året. 

Samfunnsfag Klima og miljø. 

Musikk Vi jobber med rytme i sanger. 

 

Ukens sang 

"Herren er min hyrde” 
 
Herren Er Min Hyrde - YouTube 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ukens bibelvers 

https://www.youtube.com/watch?v=wDwCPkXZH4I


Salme 23, vers 1-3. Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe.  

 

 

 

Informasjon til hjemmet 

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

• Elevene har fått en ukesbrev bok og som de skriver i hver mandag. Det er fint dersom dere kan skrive en 
liten hilsen tilbake til elevene. Dette gir meningsfylt skriving for elevene og gir stor glede til eleven over å 
få dele det som dere har skrevet.   

• 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.  

• God høstferie i uke 41! Velkommen tilbake til skolen mandag 17. Oktober. 

 

 

Kontakt: 

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

-Kontaktlærertime: Fredager fra 12.15-13.00 

mailto:arnhild.brakestad@skg.as

