
 

Ukeplan uke: 5  Trinn: 2-3.tr 
27 - 31.jan 

Læringsmål  ☺ 
- Vi jobber for et godt klassemiljø, gode arbeidsvaner og inkluderer hverandre i aktiviteter i 

skolehverdagen 

- Vi gjør kloke valg og inkluderer hverandre 

 
Matte: Vi jobber med tallmengder opp mot 100 

Norsk: Vi leser så det freser – vi leser og lytter og øver oss på å gjenfortelle det vi har lest/hørt 

Engelsk: Vi jobber med eventyr på engelsk og skal øve på å si replikker 

Naturfag: Vi lærer navn på de vanligste fuglene som oppsøker fôringsplasser om vinteren 

Samfunnsfag: Vi fortsetter arbeidet med eventyr, sagn og myter 

Kunst og håndverk: Elevene skal fortsette med fuglematerne av hermetikkbokser 
Klokkeslett Mandag  

Morgensamling 2-5.trinn 
Tirsdag  Torsdag  Fredag  

 
8.35  Leselyst/norsk Mat 9.20 Leselyst/norsk Mat 9.20 Besøksdag Mat 9.20 KRL Mat 9.20 

10.45 Matte Matte Stasjoner KRØ/Musikk 
10.40 - 11.00 Fiskesuppe Matpakke Wraps Matpakke 
11.00 – 11.30 LANGFRIMINUTT 
11.30 - 12.30 KRØ/Musikk Utelek Kulturhuset 

Biblioteket 

Leselyst 

Lesing 2-7.trinn 
12.40 -13.40 N-fag Kunst & håndverk Engelsk 

S-fag 13.50 -14.20 
 

 

Informasjon fra skole 
Hei! 

Leselystaksjon: «Vi leser så det freser». Denne perioden vil vi sette av mye tid til lesing og 

lytting. Det blir bibliotekbesøk, lån av bøker og det vil være fint om dere hjemme følger 

opp og legger til rette for både lesing og lytting gjennom 

høytlesing og lydbøker. På salaby.no er det under norsk et 

eget bibliotek der barna kan finne bøker de kan lytte til. 

Brukernavn og passord finner dere på plan for uke 4 i 

permen. 

 

Torsdag: Vi har invitert til åpen dag/besøksdag for 

førsteklassinger som er interesserte eller nysgjerrige på 

hvordan vi har det på skolen. Vi håper på besøk og legger 

opp til aktiviteter som går på tvers av fag og trinn for å vise litt 

av det vi driver med. 

 

Mobilskole 03686  

Hilsen Marte og Veronika  

E-post: veronika.dale@vollanskole.no 

Mobil 907 23532 

Lekseplan 
Til tirsdag Til torsdag Til fredag 

- Leselyst – les, lytt og registrer 

Lesebingo 

- Leselyst – les, lytt og registrer 

Lesebingo 

- Leselyst – les, lytt og registrer 

Lesebingo 

 

Karaktertrekk: 
Å være barmhjertig 

Bibelvers: 
Ananias og Saffira 

Apostlenes gjerninger  

Kap. 5, vers 1-11 

Den som gjør rett og er hel i 

sin ferd og ærlig i tanke og 

tale, som ikke bruker sin 

tunge til sladder, og ikke gjør 

ondt mot sin neste, den som    

lever slik, skal aldri rokkes. 

Salme 15, 2-3, 5 
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