
 

 
 
 
 
2. trinn – Ukeplan uke 3 

 
Fra trinnet: Denne uken har vi gjennomført 3 PALS-kurs om respekt, ansvar og omsorg i motorikkhallen, og 
på onsdag klarte vi alle å gjennomføre vår første økt i motorikkhallen. Det var moro! Torsdag hadde vi en 
veldig fin dag på uteskole og på fredag var det stjernepremietime med bamsegym og fin skriveøkt med 
bamsetema. En flott konsert med DKS fikk vi også med oss. Elevene klarte seg flott som publikum. 
 
Skolen starter hver dag kl.08.30  
Tid:  Mandag  Tirsdag  Onsdag 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. 

 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 Motorikkhallen 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  
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 

• I høst hadde vi en fantastisk dugnad i skolegården vår! Stort oppmøte og mye engasjement! Nå skal vi i 
gang med en ny dugnad. Denne gangen er det en holdningsdugnad. Vi skal prøve å snu negativt språk 
og negative holdninger, til et språk hvor vi prater hyggelig til alle på skolen. Vi skal ta vare på det flotte 
skolebygget vårt, vi skal ta smarte valg når vi behandler skolen vår både inne og ute. Elevrådet på 



skolen, alle de voksne som jobber her og FAU, ønsker at vi sammen skal få til denne 
holdningsendringen. Vi har kalt dugnaden for SPRÅKSMART. På Labakken vil vi jobbe skoleomfattende 
med dette. Alle er med!   

• Alle elevene får med hjem i papirform informasjon om dugnad SPRÅKSMART mandag i uke 3. 
Svarslippen skal leveres til kontaktlærer innen fredag 20.01.23. Se også informasjon på skolens 
hjemmeside.  

Dette øver vi på:  

• Jeg kommer raskt inn fra friminutt 
• Vi øver oss på forventningene til motorikkhallen 

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

Regne Gjør oppgaveark. 

Lese  • Les teksten “Dyremat-tester” og/eller “Sengetester ” på s. 84 i Norsk 2 Grunnbok høyt for 
en voksen. Teksten leses tre ganger i løpet av uka. Husk å signere i leseloggen. 

• Ekstra: Les s. 85 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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