
Ukeplan 2. trinn, uke 11 

 
 Informasjon: 

- Vi starter opp med nytt tema: For lenge, lenge siden. I dette temaet skal vi lære om oppdagere, 
vikingtiden og oldtidens Egypt. Vi skal lære hva en faktatekst er og skrive vår egen. Vi skal også 
jobbe med å skrive spørsmål til tekster vi har lest.  

- Det er svømming på AKS i oddetallsuker: mandag -2A, tirsdag -2B, onsdag -2C og torsdag -2D. 
Denne uken er det svømming.  

- Vi er invitert til høytlesning på biblioteket denne uka og uke 12. Det gleder vi oss til! 
- Vi begynner så smått med utviklingssamtaler på trinnet. Dere får egen innkalling av kontaktlærer på 

Skolemelding 😊"#$%  
- Vi markerer verdens søvndag fredag 17.mars med film i matsalen sammen hele trinnet. De elevene 

som vil kan kle seg i pyjamas eller behagelig tøy.  
 
 

 
Tema for uka: For lenge, lenge siden 
 

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 
Tiey-norsk Fag Tiey-norsk Tiey-matte Tiey-norsk 

Spis/friminutt Spis/friminutt Spis/friminutt Spis/friminutt Spis/friminutt 

Fag Fag Fag Fag Fag 

Ferdig 14.00 
 

Ferdig 14.00 Ferdig 14.00 Ferdig 13.30 Ferdig 13.15 

Leksehjelp mandager kl. 14.00 
 

     
 
 
 
 
 

Dette skal være i sekken hver dag  Dette skal være på plass i gangen  
- Matpakke 
- Vannflaske 
- Postmappe 
- Leksemappe (leveres innen torsdag) 

- Utetøy og utesko 
- Innesko 
- Skiftetøy 

OBS! Merk alt med navn. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
2A – Amalie Borgund: amalie.borgund@osloskolen.no  
2B – Vegard Sletten: vegard.sletten@osloskolen.no  
2C – Olaf Lappen: olaf.lappen@osloskolen.no  
2D – Karoline Hægeland: karoline.hageland@osloskolen.no  
Ressurslærere - Ursula Pino, Kristin B. Evensen og Mari Kristiansen. 

Ukas mål 

Norsk Jeg kan bruke en modelltekst som inspirasjon. 

Matematikk Jeg kan addere og subtrahere med tiervenner. 

Sosialt  Jeg ser rundt meg og inviterer andre inn i lek. 

Lekser 

Norsk Les s. 126-127 i Salto 2B minst tre ganger. Les høyt sammen med en 
voksen.  
  
Gjør arket i leksemappa. 

Matematikk Gjør arket i leksemappa. 


