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Vi er FANTASTISKE 2.trinn!  

Informasjon:  
-Det er ikke bål på uteskole. 
-Det er VIKTIG at barna leser hver dag sammen 
med voksen. Mengdetrening er viktig for 
utviklingen. Det er leselekse og skrivelekse i blå 
plastikkperm. Skriveleksen skal gjøres pent og 
nøyaktig. Ordet skal først spores (det vil si at de 
skriver «oppå» ordet først), så skal ordet skrives 
3 ganger på linjen. Bokstavene må formes riktig, 
fordi etter hvert skal elevene lære formskrift. 
Foreldre må se på at barnet former bokstavene 
riktig. 
-Torsdag starter vi opp med tverrfaglig tema, 
«Gata vår». Vi bruker storyline-metoden. Vi skal 
jobbe med dette på torsdager i 6 uker 
framover. Det blir også noe jobbing med dette i 
K&H. Det blir utstilling til slutt, mer informasjon 
kommer etter hvert. 
-Foreldremøte onsdag 12/2 kl.17.30-19.00. Mer 
info kommer. 

Denne ukas tema: 
Matematikk: Pluss og minus 
Norsk: ng-lyden, skrive bokstavene riktig i 
«bokstavhus», skrive stavskrift riktig 
Engelsk: Vi fortsetter med «fruit and berries» 
Sosiale ferdigheter: Vi har ekstra fokus på å vise 
omsorg i denne perioden.  
-Vær en venn, si hei!  
-Ta med andre i leken.  
-Si pene ting om og til andre. 

 Lekser: 

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

Norsk 
 

Leselekse og 
skrivelekse i blå 
plastikkperm 

Leselekse og 
skrivelekse i blå 
plastikkperm 

Leselekse og skrivelekse i blå 
plastikkperm 

Skriv noen ord i skriveleksen hver dag! Du må være nøyaktig! 

Matematikk  Multi: s. 110  

 

SmART: Vi jobber med disse karakteregenskapene:  
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Ukas ord og begreper: 

Disse ordene øver vi på å lese 
og skrive: 
Konge 
Fang 
Tang 
Ting 
Ingenting 

Ukas begreper: Disse ordene 
snakker vi mye om: 
 
Addisjon og subtraksjon 

Engelsk: Vi skal bli bedre kjent 
med disse ordene/ frasene: 
 
Would you like…? 
I would like…… 
I`d like…….. 
 

 

 

Aktuelle nettsider: 

https://www.youtube.com/watch?v=Leg_bQqhtcM  
http://portal.sandefjordskolen.no/lesetrim/ 
Engelsk: https://www.youtube.com/watch?v=eZT80YPRr08 
 

 

Timeplan: 

Tid: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30-10.00 samling 
KRLE/matem 

samling 
matem/norsk 

samling 
musikk/lek 

  

samling  
Tema 

Uteskole 
Vi er på skolen 

10.00-10.15 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt   

10.15-11.15 Norsk  engelsk norsk Tema 
 

11.15-11.35 Mat Mat Mat Mat  Ikke bål 

11.35-12.00 Friminutt Friminutt 
til kl. 11.50 

Friminutt Tema   

12.00-13.00 matem/KRLE norsk/ matem. KRØ/K&H Tema   

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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