
 

 
 
 
 
2. trinn – Ukeplan uke 47 

 

Fra trinnet: Elevene viser god innsats når vi arbeider i stasjoner. Denne arbeidsmåten skaper variasjon i 
oppgavene og motiverer og engasjerer barna. Vi har jobbet videre med takt og rytme i musikken. I kunst og 
håndverk har elevene lært hvordan man kan lage en fin boks. Vi har hatt nok en flott uteskoledag med bål 
og grilling. Vi går en kaldere tid i møte, så husk å sende med barna votter, lue og varme klær på skolen og 
på tur. Vi gleder oss til ny uke! 
 
Skolen starter hver dag kl.08.30  
Tid:  Mandag  Tirsdag  Onsdag Torsdag  

Fokus: Sporløs ferdsel 
Fredag  

1.økt   
08.30-09.40 

 Samling/PALS 
  

08.30-09.00 
Trinnsamling 

 
Musikk/Norsk 

Samling/PALS 
 

Kunst og håndverk 

Uteskole til 
Aronsletta. 

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

ekstra skift. Ta gjerne 
med varm drikke. 

 Kom ferdig påkledd. 
Husk votter!  

 
 

 
  

Vi tenner bål. Fint om 
du har en vedkubbe. 

Samling/PALS 
 

Matematikk/ 
Kroppsøving 

Pause 
09.40-09.50 

Pause Pause Pause Pause 

2.økt 
09.50-10.40 

Stasjoner 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 Stasjoner 12.00-13.10  
Skrive og tegne fra 

uteskole 

Matematikk/ 
Kroppsøving 

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  

Ansvar på toaletter 
• Jeg husker å dra ned i toalettet 
• Jeg sier fra til en voksen dersom noe er i uorden 

Informasjon 

• Pappakveld: Den 29.11.22 kl. 18-20 er det pappakveld på skolen. Dette er et sosialt tiltak for at man 
skal bli bedre kjent på tvers av alle trinn. Invitasjonen kommer fra skolens miljøarbeider, Alexander 
Bommen. Velkommen skal dere være! 

• Garderobe: Vi må få bedre orden i garderoben vår. Vi håper dere har mulighet til å skaffe en 
oppbevaringsboks til skiftetøy som skal stå på øverste hylle på garderobeplassen. Med skiftetøy menes 
bukse, genser etc. Boksen må være maks 25cm i bredden og maks 30 cm i lengden. Luer, votter, hals 
etc kan ligge i hyllene, yttertøy henges på krokene og sko settes i skohylla eller på gulvet. Foresatte må 
se over garderobeplassen jevnlig for å se til at det er nok skiftetøy og yttertøy som passer årstiden. Det 
som ikke brukes, tar dere med hjem.  



• Uteskole: Vi fortsetter å jobbe med sporløs ferdsel på uteskole. 
• Pennal: Dersom barna har pennal hjemme, er det fint om det blir med i sekken. 

Dette øver vi på:  

• Å holde garderobeplassen ryddig. 

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

Regne Gjør oppgaveark. 

Lese  • Øv på høyfrekvente ord. Se egen liste i lekseheftet. Disse skal leses høyt tre ganger daglig. 

• Les teksten “Karlsson og Lillebror” og/eller “Karlsson skal alltid ha mest” på s.166 i Norsk 2 
Grunnbok høyt for en voksen. Teksten leses tre ganger i løpet av uka. Husk å signere i 
leseloggen. 

• Ekstra: Les s.167 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 
Karin Kamfjord Johansen 
Julie Løken Lilleås 
Annika Kreutz 
Sofie Jonskau 
Mustafa Guler 
 
  
 
Vennlig hilsen team 2. trinn  
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