
Ukeplan 2. trinn, uke 15 

 
 Informasjon:  

- I uke 14 er det påskeferie for elevene. Vi ønsker dere alle en riktig god påske😊"#$% Skolen starter igjen 
tirsdag 11.april kl. 08.30.  

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

- Vi går på tur på fredag! Vi skal tenne bål, det er lov å ha med pølser og lomper. De som ikke vil grille 
pølse kan ha med vanlig matpakke. Vi ønsker oss vedkubber hvis dere har😊"#$% Husk klær etter vær. 

- Vi starter med nytt tema: Bøker er livet. Vi skal lære om ulike bøker og lage egen bok i appen 
BookCreator. Vi skal i tillegg bli kjent med eventyr og sagn i denne perioden. Vi bruker litt ekstra tid 
på høytlesing og biblioteket, for å prøve å vekke leselysten hos barna!  
 

 
Tema for uka: Bøker er livet! 
 

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

FRI! J  Spis/friminutt Spis/friminutt Spis/friminutt TURDAG! 

 Fag Fag Fag  

 Ferdig 14.00 Ferdig 14.00 Ferdig 13.30 Ferdig 13.15 

 
 
 

     
 
 
 
 
 
 

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 noen av verktøyene i appen BookCreator. 

Matematikk Jeg kan subtrahere uten tierovergang. 

Sosialt  Jeg kan gå fint på turrekke. 
Jeg kan være forsiktig rundt et bål.  

Lekser 

Norsk Les s. 78-79 i Salto 2B minst tre ganger. Les høyt sammen med en voksen.  
  
Gjør arket i leksemappa. 

Matematikk Gjør arket i leksemappa. 


