
Uke 47 
 

Cillia.eileen.agnalt.arnesen@faerder.kommune.no 

Thale.merete.kvernes@faerder.kommune.no 

Helsesykepleier: marit.handeland@faerder.kommune.no   
SkoleSMS: Ved fravær send SMS med kodeord: 2, f.eks.: «2 Kari er syk i dag. Hilsen Per» til  
59 44 42 07 daglig før 08:00.  

 

Informasjon: 

• Thale begynner med samtaler denne uken. 

Gi beskjed om dere bytter tid. Barnet skal 

være med.  

• Forklaring til diktat: Elevene øver på små 

ord som er høyfrekvente – ord som ofte 

blir skrevet og lest. Diktaten er 

differensiert. De som har lyst kan skrive 

diktatordet i en setning, eller de velger å 

bare skrive ordet. Diktaten fra forrige 

uke ligger i leseloggen og skal ha 

underskrift. 

• Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger 

fra elevene på digitale lekser. Vi kommer 

derfor til å ha uke-lekse i «Skole min» 

hver uke frem til jul. Oddetalls uker er 

det matematikk/engelsk lekse og 

partallsuker er det norsk lekser.  

• Studentene kommer igjen onsdag. De skal 

ha punktpraksis i analog programmering.  

• 13.desember skal 2.trinn ha Lucia 

sangsamling for hele skolen. Det er ikke 

meningen å gå ut å handle tøy til dette. Lån 

en hvit skjorte av pappa/onkel/bestefar, 

og litt juleglitter. Cillia og Thale Merete 

har også noen kjortler som kan lånes. 

• Hold av tirsdag 13.desember da blir det 

Lucia feiring på kvelden i 2.trinnsbasen. 

Mer info kommer. 

Ukas mål: 

Norsk: Jeg kan skrive en fakta-tekst og 

lager plakat til utstilling. 

Matematikk: Jeg øver meg på å bruke 

ulike regnestrategier for å løse 

regnestykker.  

Samfunnsfag: Jeg vet at alle barn har 

rett til å være trygg.   

Engelsk: Jeg kan stille spørsmål om leker 

på engelsk.  

Jeg kan svare på spørsmål om leker på 

engelsk.  

K&H: Jeg jobber videre med Nikolai 

Astrup og lager egne utrykk inspirert av 

hans verker.  

 

Ord vi jobber med: 

Regnestrategier 

Doble 

Doble og en til 

Største tallet 

Barnekonvensjonen 
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Lekser: - gjøres på dagen den er satt opp på. 

Ukelekse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 

Gjør tildelt 

matematikk - lekse 

som ligger på skolen 

min. 

https://skolen.cdu.no/ 

Leselogg: Les 

boken i loggen. 

Noen elever 

har 

biblioteksbok. 

Leselogg: 

Underskrift 

på diktaten.  

Noen elever 

har 

biblioteksbok 

 

 

 

Leselogg: Les boken 

i loggen. 

Noen elever har 

biblioteksbok. 

Engelsk: les eller bli 

lest for spørsmålene 

på side 73 i Engelsk- 

boken din. 

Sett ring rundt 

riktig svar.  

 

 

 

Leselogg: Les 

boken i 

loggen. 

Noen elever 

har 

biblioteksbok. 

 

Øv på å skrive ordene 

de, deg, seg, som, oss, 

hos. 

Diktat på torsdag 

 

 

 

 

 

Uken som var;  
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