
   

 

 
MANDAG  

29.NOVEMBER 

TIRSDAG  

30.NOVEMBER 

ONSDAG  

1.DESEMBER 

TORSDAG  

2.DESEMBER 

FREDAG  

3.DESEMBER 

08.30- 

10.30  

 

 

 

Spising 

Fri- 

minutt 

 

 

11.30- 

13.30 

 

AKS- 

spising 

13:30 

Oppstart 

Stillelesing 

Norsk 

Skrive og  

lesetrening  

 

Bibliotek 

HUSK BØKER 

 

matematikk 

Subtraksjon 
med 
tierovergang 

 

Oppstart  

Med høylesing 

Tur til apetreet 

 

 

 

 

 

 

 

Vi tenner opp bålet, så ta 

med deg grillmat hvis du 

ønsker det. Husk også 

varme klær, varm drikke 

på termos, kald drikke og 

en god matpakke. 

Oppstart  

Konsert i 

samlingsalen 

 

 

 

 

 

Eventyrskogen 

Kristendommen 

Advent 

 

 

 

 

 

NB! Skoledagen 

slutter kl.13:15 

Oppstart 

Stillelesing 

mattestasjoner 

 
- Forming/bygging 

- Mattestreker 

- Arbeidsark 

- Læringsbrett 

- Spille 

Engelsk - Me and 

others around me. 
 

 

 

 

 

Matematikk  
DragonBox 

 

Oppstart 

Stillelesing 

Norskstasjoner  

- Skrive 

- Lese 

- Byggestasjon 

- Læringsbrett 

- Salto 

2A/Arbeidsbok 

Klassens time  
Diktat 

Kahoot 

Vennskap 

Frie aktiviteter 

 

 

 

LEKSER 

 

Til tirsdag 

Salto 2A: s. 54-55 
Velg om du vil lese 

stjerne,  

måne eller sol-tekst. 

Snakk om 

spørsmålene til 

teksten s. 55 

 

Til onsdag 
SALTO 2A 

 Arbeidsbok: 

s. 58-61 

Velg om du vil gjøre 

stjerne, måne eller sol-

oppgaven 

Til torsdag 

 

Gjør mattearkene i 

leksemappa. 

Til fredag 

 

Les 10 minutter i valgfri 

bok. 

God helg  
 

 

 
 

Vennlig hilsen alle oss på 2.trinn. 

  

UKEPLAN 2A 
UKE 48 



Viktig beskjed! 

Lade iPaden hverdag! 
Veldig viktig at de som ikke har sendt med innesko gjør det så fort som mulig.  

Dersom brannalarmen går er det disse som brukes.  

IPaden skal alltid ligge i ziplock-pose når den er i sekken.  

IPaden stadig trenger oppdatering. Dette må gjøres hjemme med iPaden koblet til strøm. 

 Det er ikke kapasitet til at alle oppdaterer på skolen. 

        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.  

 Sørli gård – minner om at det er mulig å besøke gården på lørdager fra 11.00 – 15.00. Åpent for alle        

Sitteunderlagene er håndlaget av 2.trinn på Rustad skole! 

Lekser: Deles ut på mandag og samles senest på fredag. 
Minner om: Leksemappa og ipad alltid skal ligge i sekken       

 

Læringsmål 

Matte: Jeg kan følge og lage enkle geometriske mønstre 

              Jeg kan gruppere enere i tiergrupper. 

              Jeg kan forklare mengdeforskjellene som kommer til syne i tall mønster 

Norsk: Jeg kan trekke bokstavlyder sammen til ord 

             Jeg kan lese ord med dobbelt konsonant 

             Jeg kan lese med innlevelse 

 Hilsen  

Amina Ashkir 

Tlf:95234725 

amina.ashkir@osloskolen.no    

UKAS ØVEORD: 

Sprek, hygiene, 

bakterie frisk, syk, 

bevegelse, sunn, usunn 

Ukas begreper: 

Subtraksjon, addisjon, 

tierovergang, mønster, 

figur og linje 

Øv på å skrive ordene 

riktig og med små 

bokstaver. Vi skal ha 

diktat på fredag. 

 

 

 

 

 

 

Sosialt læringsmål: 

Jeg kan snakke vennlig til andre og bruke 

fine ord. 

Jeg kan leke sammen med andre. 

Jeg kan se om noen er lei seg og trøste 

dem. 
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