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Vi er FANTASTISKE 2.trinn!  

Informasjon:  
-Torsdag skal vi se en DKS forestilling: 
https://dksvestfold.no/produksjon/1351250 
-Matematikkleksa er et hefte med repetisjon av 
tallene 0 – 10. Her må en voksen sitte og se 
hvordan barnet former tallet. Det er veldig 
viktig at det gjøres slik det står i heftet! 
-Husk å invitere til vennegrupper.  
-Oversikt over vennegruppene, 
utviklingssamtalene og morgenkaffen ligger på 
hjemmesiden, men vi har også delt ut alle tre i 
papirform i dag. 
-Adriana startet på Eik skole etter høstferien. Vi 
hadde avslutning for henne før høstferien. 
-På fredag går vi til Aronsletta. Ikke bål/bålmat. 
Husk klær og sko etter vær, ekstra god 
matpakke, frukt, vannflaske, noe varmt på 
termosen og sitteunderlag. 

Denne ukas tema: 
 
Matematikk: Pluss og minus med tallene opp til 
20. Repetisjon om hvordan vi skriver tallene fra 
0 – 10.  
Norsk: Forme setninger med stor forbokstav, 
små bokstaver og punktum. Forme bokstavene 
riktig på linjen. Bruke lesepekefinger.  
Engelsk: Vi jobber videre med årstidene. 
Uteskole: Miljø og bærekraftig utvikling 

  

SmART: Vi jobber med disse karakteregenskapene:  

 

      
 

Lekser: 

 Lekse til tirsdag: Lekse til onsdag: Lekse til torsdag: Lekse til fredag: 

Norsk Leselekse i blå 
plastikkperm. 
 
Kaleido 
arbeidsbok s.14 

Leselekse i blå 
plastikkperm. 

Leselekse i blå 
plastikkperm. 
 
Kaleido 
arbeidsbok s.15 

 

Matematikk Ukelekse: Gjør 
heftet, tallene 5 – 
10, pent og nøye! 

 Ukelekse skal 
være ferdig. 

 

 

https://dksvestfold.no/produksjon/1351250
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Ukas ord og begreper: 

Disse ordene øver vi på å lese 
og skrive: 
 
og, er, som, med 
jeg, meg, deg 
det, de 
her, der 
hvem, hva, hvor 
hvordan, hvorfor, hvilken 

Ukas begreper: Disse ordene 
snakker vi mye om: 
 
Addisjon 
Addere 
Miljø  
Resirkulere 
Sammensatte ord 
Samme første lyd 
Spørreord 

Engelsk: Vi skal bli bedre kjent 
med disse ordene/ frasene: 
 
Month = måned 
Autumn = høst 
 

 

Aktuelle nettsider: 

https://www.youtube.com/watch?v=Leg_bQqhtcM  
 
http://portal.sandefjordskolen.no/lesetrim/ 
 

Timeplan: 

Tid: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30-10.00 samling 
KRLE/matem 

samling 
matem/norsk 

samling 
musikk/lek 

  

samling  
norsk/matem 

Uteskole 
  

10.00-10.15 Friminutt Friminutt Friminutt      Friminutt   

10.15-11.15 norsk 
  

engelsk norsk Vi går til Nøtterøy 
kulturhus kl.11: 
«Petra og ulven» 

  

11.15-11.35 Mat Mat Mat            

11.35-12.00 Friminutt Friminutt 
til kl. 11.50 

Friminutt 
 

  

12.00-13.00 matem/KRLE norsk/matem KRØ/K&H Vi er tilbake på 
skolen ca. 12.45 

  

13.00-13.15 Slutt kl.13.00 Slutt kl.12.50 Friminutt Slutt kl.13.00 Slutt kl.13.00 

13.15-14.15          K&H/KRØ 
Slutt kl.14.15 

    

 

Kontaktlærere: 

Lene S. Vestheim: Lene.Sverresdatter.Vestheim@faerder.kommune.no 
Hilde Marie Westhagen-Kirkevold: hilde.marie.westhagen-kirkevold@faerder.kommune.no 
Line Høvik Zondag: Line.Hovik.Zondag@faerder.kommune.no 
 

 

SKOLESMS: Dersom ditt barn er syk eller av annen grunn ikke kommer til skolen, må det sendes skolesms 
senest kl.08.00 samme dag. 
Send skolesms til 59444203: Eksempel: 2 Per er syk. Hilsen Pia Andersen  
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