Infobrev uke 16 til foreldre
Hei alle foreldre på 2.trinn.
Vi håper dere har hatt fine feriedager! Vi håper alle er friske.
Vi skal fortsette med hjemmeundervisning i uke 16 og i uke 17. Arbeidsplanen disse ukene vil se
annerledes ut enn de tidligere i perioden med hjemmeundervisning. Dersom det er noe som er
uklart, ta kontakt med oss. Kontaktlærene ringer sine kontaktelever ukentlig. Dersom det er noe du
lurer på før vi ringer, så er det bare å ta kontakt med oss! Vi er her og vi vil gjerne hjelpe!
Særlig viktig å huske på:
Lesing: Det er viktig med mengdetrening i lesing. Det er lesing i alle fag, derfor må mengdetrening til.
Skriving: Holde blyanten riktig i hånden (blyantgrepet), forme bokstavene riktig på linjen (bokstavhus
:loftet/kjeller), det er viktig å skrive hver eneste dag. Alt det skriftlige arbeidet tas med til skolen når
vi møtes.
Regning: Øv på 10-venner og 20-venner. Forme tallene riktig. Denne uka skal elevene jobbe i boken
Multi 2B. Tema er partall og oddetall. I tillegg skal de jobbe minimum 12 minutter daglig i Multi Smart
Øving.
• Multi Smart Øving er laget slik at oppgavene tilpasses det nivået som elevene er på. Det vil si
at om elevene svarer rett på første forsøk, flere ganger på rad – vil oppgavene øke i
vanskelighetsgrad. Det er derfor viktig at elevene ikke får mye hjelp. Dette er for at
programmet ikke skal tro at elevene er flinkere enn det de egentlig er. Det er lov å veilede og gi
litt hint, men la først og fremst elevene få prøve selv.
• Les mer her:
http://www.smartoving.no/content/download/316538/7648413/file/Informasjon%20til%20for
esatte%20Smart%20Oving.pdf
Praktisk: Alle må øve seg på å knyte skolisser og lukke glidelåsen på jakken! Vi håper alle elevene kan
dette når vi er tilbake på skolen. Det er vår og vi kommer til å være mye ute når skolen starter opp.
Vi ønsker Vebjørn Mørken velkommen! Vebjørn er 25 år og blir ferdig utdannet lærer til sommeren.
Han kommer til å ha ansvar for fagene matematikk og kroppsøving. Vebjørn skal bli far i mai og skal
ut i fødselspermisjon i den forbindelse. Det er ikke avklart hvem som blir satt inn som vikar. Vebjørn
blir kontaktlærer for de elevene som hadde Hilde Marie som kontaktlærer.
Det blir utviklingssamtaler i uke 18 og uke 19. Se dato og tidspunkt på vår hjemmeside og i Skooler.
På grunn av situasjonen med korona, har vi valgt å gjennomføre utviklingssamtalene på følgende
måte:
• I og med at vi ikke har sett elevene på en stund, vil vi gi en fremovermelding i basisfagene
(norsk, matematikk og engelsk) på telefon til foresatte.
• Det står på innkallingen hvem forsatt vi ringer. Vi har tatt utgangspunkt i den foresatte som
står øverst på klasselisten når vi har satt opp hvem vi ringer. Dersom dere vil at vi skal ringe
den andre foresatte, gi snarlig beskjed på skolesms.
• Vi har satt av 15 minutter pr. telefonsamtale.
• Eleven skal i utgangspunktet ikke være med på telefonsamtalen. Vi ønsker å gi dere foreldre en
fremovermelding som kan tas med når dere jobber videre med skolearbeid frem mot
sommeren. Dersom foreldre imidlertid ønsker å ha med eleven i samtalen, er det selvfølgelig
greit.
• Vi, lærerne, kommer også til å prate med alle elevene enkeltvis på skolen hvor de vil få sine
fremovermeldinger.
• Lene og Line vil sammen gjennomføre alle telefonsamtalene.

Morgenkaffen mandag 4.mai avlyses.
Vi holder dere oppdatert fortløpende med ny informasjon på vår hjemmeside og i Skooler. Vi
kommer ikke til å sende ut skolesms hver gang vi legger ut noe nytt, derfor må dere sjekke daglig på
vår hjemmeside og i Skooler.
Kjære alle små og store, vi gleder oss veldig til å se dere igjen mandag 27.april!
Hilsen
Lene, Vebjørn og Line

