
Infobrev uke 11 
Kjære alle sammen! 

• Takk for godt oppmøte på foreldremøtet! Referatet og «Tips og triks» ligger vedlagt😊.  

• Vi fortsetter å spille ulike spill på skolen, og denne uken spiller vi Yatzy og GRIS. På skolen spiller vi 

«tvungen» Yatzy for å lære hva de ulike kombinasjonstypene betyr. Dette betyr at vi følger arket 

nedover. Først skal alle kaste enere, så toere osv. Spillereglene står på baksiden av arket. 

På skolen denne uken:  

• Nå hallen endelig åpen igjen, så denne uken har vi innegym.   

• Vi ønsker å bli bedre kjent med 2.trinn! På torsdag skal vi spise ute og leke sammen i Pytteberget 

barnehage 😊 

 

 

 

SkoleSMS: 

Send (trinn nummeret) (tekst) til 594 44 212  

Eks: «1 Per er syk i dag. Hilsen Lise» 

Meldingen blir så videresendt til alle lærerne på trinnet. 

Telefon 1.trinn: 33067761 

Kontaktlærere: 

Camilla Hogsnes 

E-post: camilla.hogsnes@faerder.kommune.no 

Cecilie Fleischer 

E-post: cecilie.fleischer@faerder.kommune.no  

 De andre voksne på trinnet: 

Jorunn Faglærer 

Elis Spes.ped/naturfag 

Anne Britt Assistent  

Yngvar  Assistent 

Martin Miljøarbeider 

Bente L. Sosiallærer  

Karin E. Leseveileder 
 

 

 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

EKSTRA     Grilling 

08.20-08.50 

 
Samling Samling Samling Samling Samling 

08.50 – 09.50 

 
Gym Norsk/Matte Matte/Norsk Matte/KRLE Norsk 

Friminutt      

10.00-11.00 

 
Gym Matte/Norsk Norsk/Matte KRLE/Matte Uteskole 

Mat + friminutt    Spising og 
utelek med 
2.trinn 

 

11.50-12.50 

 
Stasjoner 

Kunst & 
Håndverk 

Leketime Uteskole 

Friminutt      

13.00-14.00 

 
Stasjoner    Uteskole 

 

mailto:camilla.hogsnes@faerder.kommune.no
mailto:cecilie.fleischer@faerder.kommune.no


 

Kortspillet «GRIS» 

Du trenger en helt vanlig kortstokk. Hver spiller får utdelt fem kort. Den første trekker et kort fra  

bunken. Ett kort sendes videre til sidemannen. Sidemannen sender deretter et kort videre til neste person. Målet 

er å samle fem kort av samme farge (kløver, spar, ruter eller hjerter). Et kort som har gått hele runden, erstattes 

av et nytt fra den resterende kortbunken. 

Den første som får fem kort i en farge, skal mest mulig ubemerket legge tommelen på bordet. De andre må 

raskest mulig gjøre det samme, for sistemann får en bokstav i ordet «g-r-i-s». Man spiller flere spill. 

YATZY 

Yatzy spilles med fem terninger. Meningen med spillet er å oppnå en høyest mulig poengsum. I hver runde får 

hver spiller inntil tre kast for å oppnå én av kombinasjonstypene.  

POENG: 

Enere -> Seksere – Gir samme antall poeng som antall øyne på terningen. 

SUM: Hvis du har 63 eller flere poeng fra 1,2,3,4,5,6 ("over streken"), får du 50 poeng i bonus. (63p. tilsvarer 3 

enere, 3 toere, 3 treere, 3 firere, 3 femmere og 3 seksere.) 

Ett par – To like terninger, gir samme antall poeng som øyne på terningene som inngår i (det mest verdifulle) 

paret. 

To par – Kombinasjon av to like terninger og to like terninger av en annen verdi, gir samme antall poeng som 

øyne på de fire terningene som inngår i parene. 

Tre like – Tre like terninger, gir samme antall poeng som øyne på de tre like terningene. 

Fire like – Fire like terninger, gir samme antall poeng som øyne på de fire like terningene. 

Liten straight – Kombinasjonen 1-2-3-4-5 (15 poeng) 

Stor straight – Kombinasjonen 2-3-4-5-6 (20p.) 

Hus – Kombinasjon av tre like terninger og to like terninger av en annen verdi. Gir samme antall poeng som øyne. 

Sjanse – Vilkårlig kombinasjon, gir samme antall poeng som øyne. 

Yatzy – Fem like terninger, gir 50 poeng. 


