
 

 

2.trinn: lekser og læringsmål uke 19 

 

 

 

 

 

 

 

Læringsmål: 

Norsk: Jeg skal fortelle sammenhengende om egne opplevelser, følelser 

og erfaringer med bøker og bibliotek. 

Matte: Jeg kan regne enkle regnestykker med tall under 100. 

 

Sosialt: Jeg kan holde pulten min ryddig. 

  

 
VIKTIG! 
 
Det blir vaksine fredag 8. mai. Det kommer til å gå kjempebra, vi skal passe på 

godt på elevene 😊  
 

 Ukelekser (alle lekser skal være gjort innen fredag): 

N
o
rs

k
: 

Leselekse: Salto s.78-79.  

Du velger selv, i samarbeid med en voksen hjemme, om du skal lese stjerne-, måne- eller solteksten. Det er viktig at dere ser på bildene og leser overskriften 

sammen med barnet før dere starter å lese. Snakk om hva teksten handlet om etterkant. 

 

Skriveoppgave: 

Elevene skal skrive en kort tekst til et bilde de har limt inn i norsk skrivebok. Det er viktig at dere leser kriteriene på dette arket sammen med barna deres. 

  

M
a
tt

e
: 

 

Matteark i svart plastperm. 



 

Økt: Tid: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
Oppstilling/ 
håndvask 

08.30 – 
09.00 

Still opp ute med din 
gruppe. Husk 1 meters 
mellomrom. 

Still opp ute med din 
gruppe. Husk 1 meters 
mellomrom. 

Still opp ute med din 
gruppe. Husk 1 meters 
mellomrom. 

Still opp ute med din 
gruppe. Husk 1 meters 
mellomrom. 

Still opp ute med din 
gruppe. Husk 1 meters 
mellomrom. 

1.Økt 09.00 – 
10.30 

Uteskole på Topplokket: 
Hestehov 
Rødkløver 
Inneskole: 
Blåveis 
Hvitveis 

Uteskole på Topplokket: 
Blåveis 
Hvitveis 
Inneskole: 
Hestehov 
Rødkløver 

Uteskole på Topplokket: 
Hestehov 
Rødkløver 
Inneskole: 
Blåveis 
Hvitveis 

Uteskole på Topplokket: 
Blåveis 
Hvitveis 
Inneskole: 
Hestehov 
Rødkløver! 

Uteskole på Topplokket: 
Hestehov 
Rødkløver 
Inneskole: 
Blåveis 
Hvitveis 

Spising 10.15 – 
11.15 

Spising Spising Spising 
 

Spising Spising 

Bytte plass/ 
håndvask 

11.15 – 
11.35 

Gruppene som har vært 
ute, skal inn, og 
gruppene som har vært 
inne, skal ut. 

Gruppene som har vært 
ute, skal inn, og 
gruppene som har vært 
inne, skal ut. 

Gruppene som har vært 
ute, skal inn, og 
gruppene som har vært 
inne, skal ut. 

Gruppene som har vært 
ute, skal inn, og 
gruppene som har vært 
inne, skal ut. 

Gruppene som har vært 
ute, skal inn, og 
gruppene som har vært 
inne, skal ut. 

2.økt  11.35 – 
13.00 

Uteskole på Topplokket: 
Blåveis 
Hvitveis 
Inneskole: 
Hestehov 
Rødkløver 

Uteskole på Topplokket: 
Hestehov 
Rødkløver 
Inneskole: 
Blåveis 
Hvitveis 

Uteskole på Topplokket: 
Blåveis 
Hvitveis 
Inneskole: 
Hestehov 
Rødkløver 

Uteskole på Topplokket: 
Hestehov 
Rødkløver 
Inneskole: 
Blåveis 
Hvitveis 

Uteskole på Topplokket: 
Blåveis 
Hvitveis 
Inneskole: 
Hestehov 
Rødkløver 

 

Hei alle sammen. 

Nå er vi klare for ny uke! Vi opplevde en god første uke. Elevene er i de samme fire gruppene som forrige uke. Gruppene ligger ute på skolens hjemmeside 

under «ukebrev» og «uke 18». Disse gruppene er statiske, slik at vi ikke kan endre på dem ut ifra eventuelle ønsker fra dere. Vi voksne rullerer på gruppene 

fra uke til uke. Vi møtes i skolegården mandag morgen. 8.30. Vil vi stå klare med bilde av blomsten til den enkelte gruppa. Elevene skal da finne seg en hvit 

prikk å stå på i sin gruppe. Da vil elevene stå med god avstand til hverandre. Ingen skal gå inn i garderoben når de kommer om morgenen, bortsett fra de 

barna som er på SFO. To av gruppene skal være inne den første halvdelen av dagen, de andre to gruppene skal rett på uteskole. Deretter blir det bytte etter 

lunsj. Det kan bare være en gruppe inne i garderoben av gangen, slik at gruppe nr 2 må vente ute så lenge. Alle elevene vil få antibac på vei inn i 

klasserommet. Det er viktig at elevene blir stående på sin prikk til de får beskjed om noe annet. Det er viktig at elevene møter tidsnok på skolen da halve 

trinnet går rett på uteskole, og resten er inne. Det er så kjedelig når vi må vente lenge i skolegården elever som er sene. Da skapes det raskt uro i gruppene. 

Vær kledd etter været. Utetøy og et skift kan være på skolen gjennom uken, og tas med hjem på fredager.  

Det vil bli en enkel ukeplan fremover, og den finner dere på skolens hjemmeside. Salto lesebok skal alltid være i sekken, da den skal brukes på skolen og 

hjemme       Vi gleder oss til ny skoleuke! Hilsen Kjersti, Bente, Christine, Anna, Sondre, Maren, Kjersti og Heidi. 



 

Under følger et brev om revidert info til foreldre og foresatte i forbindelse med gjenåpning av skolen: 

  

Nøtterøy, 22.april 2020 
 

 

Til elever og foresatte i Færder kommune. 

Elevene i 1.- 4.klasse begynner snart på skolen igjen. Da vil helsesykepleier også være på plass på sine 

respektive skoler. Dette ser vi helsesykepleiere veldig frem til!  

Helsesykepleierne vil fortsette med trivselssamtaler i 1.og 8.trinn og fullføre vaksinering i 2. og 7.trinn. 

Nærmere informasjon kommer etter hvert, til de det gjelder. 

Elev og helsesykepleier kan gjennomføre samtaler ansikt til ansikt – riktignok med 2 meters avstand ☺ Vi kan 

snakke sammen på kontoret, eller gå oss en tur i skolens nærområde. Det er selvsagt også mulig å snakkes pr 

telefon. 

Helsesykepleier vil altså være tilgjengelig for elevene på alle trinn. Også på videregående skole.  

For å ivareta smittevernhensyn vil avtaler gjøres pr telefon eller mail, evt via lærer. Det er svært viktig at 

elever som ikke har begynt på skolen ennå (5.trinn og oppover) ikke bare møter opp, men gjør avtale med 

helsesykepleier.               På den måten sikrer vi én elev av gangen, og vi rekker å rengjøre alle flater mellom 

konsultasjonene. Telefonnummer og mailadresse til skolens helsesykepleier finnes på kommunens og den 

respektive skoles hjemmeside.            

Mvh  

https://www.faerder.kommune.no/tjenester/barnehage-skole-og-familie/familiens-hus/forebyggende-helsetjenester-barn-og-unge/skolehelsetjeneste-tilbud/hvordan-ta-kontakt-med-helsesykepleier-pa-skolen-din/


På vegne av alle helsesykepleierne 

Marit Helgesen 

Teamleder skolehelsetjenesten i Færder kommune 

 

Ved sykdom bruk SkoleSMS: Send TEIE [trinn] [tekst] til 59 44 42 00 (anbefales lagret som “SkoleSMS”). Eks: "TEIE 2 Per er syk i dag. Hilsen Lise." Meldingen 
blir så videresendt alle lærerne på trinnet. 

Hilsen Kjersti, Benthe, Alva, Anna, John, Maren, Kjersti og Heidi 


