
UKEPLAN FOR 2.-4. KLASSE Uke 48  

HUSK at oppdatert ukeplan ligger på g-mail 
 

Skolens tlf: 51 60 40 60 SFO: 488 85 517  

Kontaktlærere: Marianne Tysseland: marianne.tysseland@vatneli.no  - ta kontakt i Visma ved fravær.   

 
 

Ukas verdi: Glede 

 

INFO til hjemmet: Les for og med barnet ditt hver dag, alle trenger å styrke 

leseferdighetene sine. Lesing er viktig for elevens mestring i ALLE fag!!!!! 

UKAS ØVEORD: de, ikke, den, har, jeg 
 

 

 

Mål for uken/perioden 

Norsk:     Jeg bruker SALTOs lure leseknep hver gang jeg leser. Jeg kan øveordene. 

Matte 2. trinn: Jeg utforsker addisjon og subtraksjon av tosifrede tall. 

3. trinn: Jeg forstår sammenhengen mellom multiplikasjon og addisjon 

4. trinn: Jeg utforsker rette, spisse og stumpe vinkler 

Engelsk: 2.trinn: Jeg kan lese og skrive tall fra 1-10. Jeg kan en engelsk barneregle utenat. 

               3.-4. trinn: Jeg kan beskrive møbler ved å bruke enkle og korte setninger. 

Sosialt mål/Ukens klasseregel: Vi gir hverandre matro. 

 

Ukelekse: Bruk Adras omvendte julekalender og gled noen rundt deg hver dag frem til jul! 

 Lekser til tirsdag Lekser til onsdag Lekser til torsdag 

DIKTAT 

Lekser til fredag 
Husk svømming for 3.-4. kl.7.50 

Lesing/skriving Vi jobber med repetert lesing. det er 

viktig at eleven leser teksten hver dag! 

Les! Stopp! Tenk! side 20 

Les teksten i ramma for en voksen. Svar på 

oppg. 1 

Ukas øveord! 

 

Vi jobber med repetert lesing. det er 

viktig at eleven leser teksten hver dag! 

Les! Stopp! Tenk! side 20 

Les teksten i ramma og svar på oppgave 2 

Ukas øveord! 

 

Vi jobber med repetert lesing. det er 

viktig at eleven leser teksten hver dag! 

Les! Stopp! Tenk! side 20 

Les teksten i ramma og svar på oppgave 3 

Ukas øveord! 

 

Vi jobber med repetert lesing. det er 

viktig at eleven leser teksten hver dag! 

Les! Stopp! Tenk! side 20 

Les teksten i ramma svar på oppgave 4 og 

5 

Regning Matte 2. kl: Matematikk 2 øvebok, s. 73 

(kan også gjøre s. 72) 

Matte 3. trinn: Lekse i skolen min (fra 

lærer).  

 

Matte 4. trinn:  

Lekse i skolen min (fra lærer). Hvis du vil 

gjøre mer kan du jobbe i grublisheftet. 

Matte 2. kl: Matematikk 2 øvebok, s. 75 

(kan også gjøre s. 74) 

Matte 3. trinn: Lekse i skolen min (fra 

lærer).  

 

Matte 4. trinn: Ark i mattemappe 

(ukelekse). 

Lekse i skolen min (fra lærer). Hvis du vil 

gjøre mer kan du jobbe i grublisheftet. 

Engelsk 2.kl: Lær deg ‘’counting rhyme’’ utenat 

(utdelt ark fra siste uke). 

3.-4.kl: Gjør oppgave i classroom. Husk å 

   

mailto:marianne.tysseland@vatneli.no


UKEPLAN FOR 2.-4. KLASSE Uke 48  

HUSK at oppdatert ukeplan ligger på g-mail 
 

Skolens tlf: 51 60 40 60 SFO: 488 85 517  

Kontaktlærere: Marianne Tysseland: marianne.tysseland@vatneli.no  - ta kontakt i Visma ved fravær.   

kommentere under! 

Andre lekser  Husk gymsko og vannflaske!   

Ukelekse: Alle må øve på sangene (i classroom - julespill) til julespillet + sine egne replikker! 
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Timeplan 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30-09.15 Norsk Engelsk Norsk Norsk Norsk 

09.15-10.00 Norsk Gym 

 

10.15-11.00 Kunst & 

håndverk 

Matematikk KRLE Tema Tema 

11.45-12.30 Matematikk Kunst & 

håndverk 

KRLE 

12.30-13.15 Tema Musikk Matematikk  

 

Dette skjer fremover 

Uke 49: ADRA-marked. Halv skoledag på kvelden, obligatorisk for alle elever.  

Uke 51: Siste skoledag/skøytedag onsdag 21.12. 

Uke 1: Første skoledag er tirsdag 3. januar. 

 

 
 

Øveord til diktat 

Øveord Her kan du øve på å skrive øveordene 

de  

ikke  

den  

har  

jeg  
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