
      

 

 
MANDAG  

16.MAI 

TIRSDAG  

17.MAI 

ONSDAG  

18.MAI 

TORSDAG  

19.MAI 

FREDAG  

20.MAI 

08.30- 

10.30  

 

 

 

Spising 

Friminutt 

 

 

11.30- 

13.30 

 

 

AKS- 

spising 

13:30 

Oppstart  
Stillelesing 

Flaggborg  
Avmarsj fra skolen kl. 

10.00 til Langerud 

sykehjem. 

Ta gjerne med flagg om 

du har. 
 

 

 

 

 

5.Trinn opptrer  
 

 
 

 

 

Norges 

Nasjonaldag 

17.mai 
 

Oppstart  

Stillelesing  

Matte-stasjoner 

- Mattestreker 

- Spill 

- Læringsbrett 

- Perlesnor 

- Tegne – og 

- Byggestasjon 
Naturfag/Engelsk 

Happy Birthday  

 

 

 

 

skoledagen slutter kl.13:15 

Oppstart 

Stilllelesing  

Norsk 

Salto 2B 

Skrivetrening 

Matematikk 

 

Samfunnsfag 

Nasjonaldag andre 

land       
 

 

 

 

 

 

Oppstart 

Stillelesing 
- Stasjoner – norsk 

   Salto arbeidsbok 

- Rimord 

- Læringsbrett 

- Spill 
- Bygge 

 

matematikk 

- Campus 

Inkrement/aktiviteter 

Klassens time  

Diktat 

Dragonbox 

 

Kahoot😊 

 

LEKSER 

 

 Fra mandag-tirsdag 

Salto 2B s. 156 
Les hele teksten 

Leselekse ligger i Showbie, så du 

skal lage lydfil og last opp i 

Showbie.   

Les 15-20 minutter i en 
selvvalgt bok hver dag, skriv 
gjerne og tegn bokens innhold 
og budskap i skriveboka di. 
 

Fra tirsdag-onsdag  

Salto 2B s.157 

Les hele teksten 

Leselekse ligger i Showbie, 

så du skal lage lydfil og last 

opp i Showbie.  

Les 15-20 minutter i en 
selvvalgt bok hver dag, skriv 
gjerne og tegn bokens 
innhold og budskap i 
skriveboka di. 

Fra onsdag-torsdag 

Salto 2B s.98-101 

Salto arbeidsbok 

Velg om du vil gjøre stjerne, 

måne eller sol-oppgaven.  
Les 15-20 minutter i en selvvalgt bok 
hver dag, skriv gjerne og tegn bokens 
innhold og budskap i skriveboka di. 
 

Fra torsdag-fredag 

Gjør oppgaven på (ipad). 

Campus Inkrement  

Kapitel 4.Tid 
Øv matematikk! 

Husk øvelse gjør mester😊 

God Helg! 

 

 

 
 

Vennlig hilsen alle oss på 

2.trinn. 

UKEPLAN 2A 

UKE 20  



 

 

INFO TIL FORESATTE  

Barnetoget på 17. mai – VIKTIG INFORMASJON 
Det ser ut som at været blir fint på 17. mai i år, og det er vi glade for. Husk at barna må spise seg gode og mette før de kommer til 

skolen. Ingen barn kan ha med seg drikkeflasker, så drikk nok til frokost. Alle viktigst denne dagen er at alle foreldre med barn i toget, 

MÅ HENTE BARNA I BYEN PÅ ANGITT ADRESSE. I sekken ligger det et informasjonsskriv med et kart som viser hvor og når dere skal 

plukke opp barna. Barna har på seg et navneskilt med kontaktinformasjon rundt halsen.  
Leselekse 
Les leseleksen 3 ganger før du tar lydfil, øv og gjør oppgaven  

på Ipad/Campus inkrement, øv ukasord  

og begreper. Minner om at Salto arbeidsboka 

, Ipad og gjennomsiktige mappe skal alltid ligge i sekken. 

          Fravær 
                  Fravær må meldes både til AKS og skole/lærer, også om barnet ikke skal på AKS/har fri.  

                  Meld oss på Skolemelding innen klokka 08:15.  

 

o Ukasmål  

o Matte: Jeg kan forklare når det kan være lurt å bruke “små trekk” for å ta vekk, 
o  og når det kan være lurt å bruke “store trekk” for å finne forskjellen.  
o Jeg kan lage enkle regnefortelling med subtraksjon med tierovergang. 
o Norsk: Jeg kan skrive enkle beskrivende tekster. Jeg kan skrive setninger med store og  

              små bokstaver i egen håndskrift og på tastatur. 

o Tema:  

o Digitalt mål: Jeg øver meg på å finne frem leksa på læringsbrettet, gjennomføre den og levere  
o             før fristen går ut.  

Hilsen 

o Amina Ashkir 

Tlf: 95234725 
 

UKAS ØVEORD: 

Sløyfe, bunad, russ, 

barnetog, korps, 

tale, fløyte 

nasjonaldag og 

russekort 

Ukasbegreper: 

Grunnlov 

høytidsdag 

forestilling 

Ukas sosialemål: 

Jeg kan si noe høyt i 

klassen. 

Jeg rekker opp hånden 

og venter med å 

snakke til det er min 

tur. 

 

mailto:amina0608@osloskolen.no
mailto:amina0608@osloskolen.no

