
 

 
 
 
 
2. trinn – Ukeplan uke 2 

 

Fra trinnet: Da var vi i gang med siste halvdel av 2.trinn. Det har vært flott å se barna igjen og vi har hatt 
en fin oppstart. Uken startet med en musikktime hvor vi fikk spille på ulike trommer i musikkrommet. Det 
var stas. Vi var kreative på onsdag og lagde flotte snømenn med svampetrykk som har stilt ut i 
arbeidsrommet. På uteskolen var vi på skolens område og lekte oss i de fine akebakkene vi har her. På 
slutten av dagen hadde vi lekestasjoner inne. Barna fikk velge fritt og koste seg på tvers av arbeidsrom. 
Takk for en flott første uke!  
 
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 til 
Vestskogen skole. 

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 
 

Kroppsøving 

Pause 
09.40-09.50 

Pause Pause Pause Pause 

2.økt 
09.50-10.40 

Stasjoner Musikk/Norsk Kunst og håndverk DKS konsert 
Trio Oro 

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 Arbeidstime PALS øving i 
motorikkhallen 

12.00-13.10  
Skrive og tegne fra 

uteskole 

Kosedyrtime 

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  

Respekt i spisepausene:  
• Jeg bruker hyggelig språk og innestemme  
• Jeg sitter rolig ved min plass  

Informasjon 

• Ekstra skift: Det er viktig at barna har ekstra skift av både innetøy og utetøy. Klærne blir våte av snøen, 
og det blir kaldt om man ikke har tørre klær å skifte med. Se derfor igjennom garderobeplassen. 

• Fredag 13.januar: Barna har jobbet godt med PALS-målet «Å holde garderobeplassen ryddig». De har 
fått alle de 15 stjernene, og nå venter premien! På fredag skal (alle som vil) få ha med seg ett kosedyr 
hver. Kosedyret skal være med på kroppsøving i starten av dagen, og i siste time skal vi ha en helt egen 
«kosedyrtime».  

• Den kulturelle skolesekken (DKS): Vi er så heldige å få se en konsert av DKS fredag i 2.time. Konserten 
tar utgangspunkt i folkemusikk fra hele verden, så dette blir spennende og kulturelt!  



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 “LEGO-leg godt!” og/eller “Det første fotografiet” på s.70 i Norsk 2 Grunnbok 
høyt for en voksen. Teksten leses tre ganger i løpet av uka. Husk å signere i leseloggen. 

• Ekstra: Les “De første syklene” på s.71 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 tosidig oppgaveark “Ord som rimer”. Hvis det blir for mange oppgaver, står dere fritt til å 
differensiere ved å velge vekk et par oppgaver på siste ark.  

  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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