
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UKEPLAN FOR 1.- 2. KLASSE    UKE: 24-25 

Ukas verdi - nåde 
FAG MÅL FOR UKA/PERIODEN 
Norsk:  * Vi lærer hva noen ordtak betyr 
Matte 1.kl:  * Repetisjon: 

Addisjon og subtraksjon med tallene opp til 19 
Matte 2. kl: * Repetisjon: 

Addisjon og subtraksjon med tallene til 100 
uten/med tierovergang 

Engelsk: * What is the time? It is 3 o’clock. 
Samf.fag: * Vi jobber videre med eventyr 
Naturfag:  * Vårt tre om våren 
KRL:  Fortelle om prinsen som ble en Buddha. 
Kunst og h. * Trollkunst i naturen 

INFO:   Skolens tlf: 51 60 40 60 SFO: 488 85 517 Henriette: 993 62 028 

                     Mail: henriette.aarsand@vatneli.no 

Lekse de siste ukene (og gjerne hele 

sommeren): Lese i valgfri bok 10 minutter 

hver dag. 

Anbefaler alle å sjekke ut: sommerles.no - Elever melder om 

kjekke aktiviteter og gøyale premier!!  

 
 

 

 1.-2. klasse - hva skjer? HUSK: 

Mandag 
8. juni 

Svømming: Møt på Øygard ungdomsskole 
kl. 07.50. Ha med badetøy, badehette, 
håndkle og såpe. 

Utstyr til 
bading 

Tirsdag 
9. juni 

Vanlig skoledag  
 

Onsdag 
10. juni 

Vanlig skoledag  

Torsdag 
11. juni 

Vanlig skoledag  

 

Fredag 
12. juni 

Vanlig skoledag 
Elevene får med en del bøker og 
skolearbeider hjem. 

 

Mandag 
15. juni 

Svømming: Møt på Øygard ungdomsskole 
kl. 07.50. Ha med badetøy, badehette, 
håndkle og såpe. 
Skolefoto: Før lunsj kommer fotografen og 
tar skolefoto av elevene. 
Aktivitetsdag: Etter lunsj skal vi ha 
aktivitetsløype for hele skolen. Vær kledd for 
å være ute. 

Utstyr til 
bading 
 
Klær til vær 

Tirsdag 
16. juni 

Vi vasker klasserom, garderobe og 
korridor - vegger og møbler. Vi tar med 
resten av tingene våre hjem. 

 

Onsdag 
17. juni 

Kosedag - vi fyrer opp bål i gapahuken. 
Det er lov å ha med seg pølser til å grille. 
Etter lunsj skal vi ha kos - da er det lov å 
ha med noe godt å drikke (brus el.lign) - 
samt chips eller snop for ca. 30,- kr.  

Grillmat? 
Snop for ca. 
30,- 
Brus eller 
annen drikke. 

 



 


