
 

 
 
 
 
2. trinn – Ukeplan uke 4 

 

Tema: Gata vår 
Fra trinnet: På stasjonene mandag jobbet vi med både regning, skriving og konstruksjon. Onsdag hadde vi 
to økter sammen med fadderne på 6.trinn. Først var det lek ute i skolegården, og deretter lek i gymsalen og 
brettspill. På torsdagens uteskole var vi på skolens område og lekte, tente bål og spiste lunsjen vår ute. Det 
ble en fin gymtime på fredag, hvor elevene selv valgte aktivitet/lek. Takk for ei fin uke! 
 
Skolen starter hver dag kl.08.30  
Tid:  Mandag  Tirsdag  

Lesekartlegging 
Onsdag 

Lesekartlegging 
Torsdag  Fredag  

1.økt   
08.30-09.40 

 Samling/PALS 
  

08.30-09.00 
Trinnsamling 

 
Musikk/Norsk 

Samling/PALS 
 

Kunst og håndverk 

Uteskole på skolens 
område. 

Husk godt med 
(bål)mat, vannflaske, 
sitteunderlag og et 

ekstra skift. Ta gjerne 
med varm drikke. 

Husk votter! 

 
 
 
 

Vi tenner bål. Fint om 
du har en vedkubbe. 

Samling/PALS 
 

Kroppsøving 

Pause 
09.40-09.50 

Pause Pause Pause Pause 

2.økt 
09.50-10.40 

Tema Musikk/Norsk Kunst og håndverk Trinnsamling 

Mat   
10.40-11.10  

Spise  Spise  Spise Spise  

Pause  
11.10-11.40  

Pause  Pause  Pause Pause  

3.økt  
11.40-13.10  

Stasjoner Arbeidsplan Motorikkhallen 12.00-13.10  
Skrive og tegne fra 

uteskole 

Matematikk 

Pause 
13.00-13.10  

Pause      

4.økt  
13.10-14.10   

Utelek 
 

    

  Slutt 14.10  Slutt 13.10  Slutt 13.10 Slutt 13.10  Slutt 13.10  

 

PALS – Jeg passer inn  Dugnad SPRÅKSMART 

Omsorg i spisepausene:  

• Jeg gjør matpausen hyggelig for meg selv og 
andre.  

Hvem vil du være? 

Jeg er SPRÅKSMART:   

- Fordi jeg snakker hyggelig til andre og om andre.  

- Fordi jeg møter andre med vennlig kroppsspråk.   

- Fordi jeg tar vare på skolebygningen vår.   

ORD – KROPP – BYGG 

Informasjon 

• Lesekartlegging: Tirsdag og onsdag denne uka gjennomfører vi lesekartlegging på elevene på 2.trinn. 
Dette gjennomføres en og en sammen med leseveileder, Anne Grete, og en pedagog fra trinnet.  

• Dugnad SPRÅKSMART: Vi minner om at skrivet om dugnad SPRÅKSMART må leses gjennom og at 
svarslippen må returneres til skolen. Fristen var fredag 20.januar.  



• Temaperiode: I uke 4 starter vi opp med en ny temaperiode på 2.trinn. Temaet har vi valgt å kalle 
«Gata vår». I «gata vår» kommer det til å flytte inn ulike familier, som blir vårt utgangspunkt for å jobbe 
med mangfold og inkludering. Vi gleder oss til å sette i gang!  

Dette øver vi på:  

• Jeg kommer raskt inn fra friminutt 

LEKSER:   Dette er ukelekser og samles inn på torsdager. Husk å se over sekken onsdag kveld.  

Regne Gjør oppgaveark. 

Lese  • Les teksten “Hva kaller du dette?” på s.102 og/eller “Navn på folk” på s.103 i Norsk 2 
Grunnbok høyt for en voksen. Teksten leses tre ganger i løpet av uka. Husk å signere i 
leseloggen. 

• Ekstra: Les teksten «Navn på steder» på s.103 i Norsk 2 Grunnbok. 
Norskboka må ligge i sekken, slik at vi kan bruke den på skolen. På turdagen, torsdag, 
trenger vi ikke boka.  

Skrive Gjør oppgaveark.  

  Vi oppfordrer alle til å lese litt hver dag!   
Mengdetrening er viktig for leseutviklingen og leseforståelsen.  

 

 
Skolens hjemmeside:  
https://faerder.kommune.no/labakkenskole/  
  
Fravær: Dere legger inn fravær i IST Home før kl. 08.15.  

SkoleSMS dersom dere må gi beskjeder i løpet av skoledagen. 

Send skoleSMS til 59 44 93 46. Eksempel: «2 Lars er syk i dag. Hilsen Petter Olsen». 

  
Kontaktlærere 
Ann-Karin Kvalnes:    ann-karin.kvalnes@faerder.kommune.no 
Kristin Elisabeth Kveberg:   kristin.elisabeth.kveberg@faerder.kommune.no 
Martine Gunnerød Aasgaard: martine.gunnerod.aasgaard@faerder.kommune.no 
Ida Solerød Jahren:    ida.solerod.jahren@faerder.kommune.no 
 
   
Ressurslærere 
Silje Kebely:     silje.kebely@faerder.kommune.no 
Tommy Taraldsvik:   Tommy.Taraldsvik@faerder.kommune.no 
 
 
Assistenter og fagarbeidere 
Anne Brit Fevang 
Annika Kreutz 
Siw Levorsen Christensen 
Christina Eid Flaatten 
Sofie Jonskau 
 
  
 
Vennlig hilsen team 2. trinn  
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