
                                                    

                                      
      
 

MANDAG 26.10 TIRSDAG 27.10  ONSDAG 28.10 TORSDAG 29.10 FREDAG 30.10 
 
Samlingsstund 
2C stasjoner 
 
Norsk: 
Vann er livet 
 
Naturfag: 
Ombruk 
 
Halloween: 
Fakta om halloween 
 
 

 
Samlingsstund 
 
 
Matte: 
Sammenhengen  
mellom + og - 
 
Engelsk: 
My family and home 
 
 
 
 
Halloween: 
Aktiviteter 

 
Samlingsstund 
2B stasjoner 
 
Norsk: 
Dobbel konsonant 
Høytlesing 
 
Matte: 
Hva betyr = ? 
 
 
Uteskole 
Gym - halloweenleker 
 

 
Samlingsstund 
2A stasjoner 
 
Norsk: 
Spill 
 
Matte: 
Repetisjon + og - 
 
 
 
Uteskole: 
Engelsk  
Ordlek- Sticky fingers 
 

 
Samlingsstund 
 
 
Arbeidsplan 
 
 
Uteskole: 
Halloween-sti 
 
 
Halloweenmarkering 
Film  
 

TIL TIRSDAG  TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG GOD HELG ☺ 

Norsk: 
Les stjerne-, måne-, og/eller 
solteksten 3 ganger på side 46 
og 47 i Salto lesebok. 
 
Lese 10-15 minutter i valgfri 
bok. 

Norsk:  
Tegn og skriv minst 2 setninger 
om noe du har opplevd eller 
tenker på når du hører ordet 
«HALLOWEEN». Skriv og tegn i 
skriveboka di. 
Lese 10-15 minutter i valgfri 
bok. 

Matte: 
Gjør 1 av sidene på arket med 
halloween-oppgaver. Gjør begge 
sidene hvis du vil. 
 
 
Lese 10-15 minutter i valgfri 
bok. 

Halloween: 
Gjør utdelt ark.  
 
 
Lese 10-15 minutter i valgfri 
bok. 

Hilsen Stine, Julie, Pernille, 
Ingrid, Ernst Martin og 

Therese       

 UKEPLAN 2.trinn 

UKE 44 
Tema: Halloween 

 
 

 



 

  
 

BESKJEDER:   

- Elever som ikke skal på AKS MÅ hentes 13.30 eller gå hjem selv. Elevene blir fulgt til dragehulen/bjørnehiet. Grunnet 
møter har vi ikke mulighet til å stå å vente på foreldre som kommer senere enn dette. 

- Husk mat, drikke og klær etter vær. Vi er mye ute om dagen og det blir kaldere. Barna kan ha en pose med skiftetøy 
hengende på skolen. 

- Hvis dere har en litt større hermetikkboks, på størrelse med et melkeglass, hjemme, ta den gjerne med. Eks: bønner, erter, 
hermetiske tomater. Vi trenger dette til kunst og håndverk om et par uker.  

- Mail: 
pernille.hoff@osloskolen.no 
Jujea005@osloskolen.no 
Ernst0112@osloskolen.no 
Stineh0907@osloskolen.no  
Ingrid0109@osloskolen.no 
Thwia010@osloskolen.no  

 
MÅL FOR UKA: 
 
NORSK: 
Jeg kan gi eksempler på ord som skrives med dobbel 
konsonant. 
 
MATTE: 
Jeg kan regne pluss og minus med tallene til 20.  
 
PALS: 
Jeg tar vare på tingene mine. 

BESKJEDER FRA AKS: 
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