
    2. trinn – Ukeplan uke 14 
       
         

  
 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG 
Husk gymsko! 

FREDAG 

08.30 - 09.45 Lesekvart 
Samling 
A: KRLE 

B: Matematikk 
C: Matematikk 

 

Lesekvart 
Samling 
Norsk 

 
 

Lesekvart 
Samling 

 
Finale i «Teies 
talentshow» 

i aulaen for 1.-4.trinn 
 
 

PÅSKEVERKSTED 
 
  

 
 
 
 
 

 
 

SFO/Hjem kl. 13.30 

Lesekvart 
Samling 

Kroppsøving 

Lesekvart 
Samling 

 
 PÅSKENATURSTI  

m/ fadderne 
kl. 09.00 - 10.00 

  

Lillefri 
09.45 - 10.00 

Pause Pause Pause Pause 

10.00 - 11.15 A: Matematikk 
B: KRLE 
C: Norsk 

Veiledet lesing + 
arbeidsprogram 

Matematikk 
Stasjoner 

 

  PÅSKEVERKSTED 
m/ fadderne 

 

Norsk 
Veiledet lesing + arbeidsprogram 

 

Spising 
11.15 - 11.45 

Mat Mat Mat Påskelunsj  

Storefri 
11.45 – 12.15 

Storefri Storefri Storefri Storefri 

12.15 – 13.00 A: Norsk 
Veiledet lesing + 
arbeidsprogram 

B: Norsk 
Veiledet lesing + 
arbeidsprogram 

C: KRLE 
 

SFO/Hjem kl. 13.30 

Matematikk 

Stasjoner 

 
 

SFO/Hjem kl. 13.00 

PÅSKEVERKSTED 
m/ fadderne 

 
SFO/Hjem kl. 13.00 

 
PÅSKEEGGJAKT 

på Speiderbo 

 
God påske! 

Vi sees igjen tirsdag 

19.april      
 
 

SFO/Hjem kl. 13.30 

- 13.30   



 

 

 
 

 

 

 

 

LÆRINGSMÅL LEKSER 

Lesing og skriving: 

 Jeg leser med god flyt og forståelse.  

 Jeg husker stor bokstav, mellomrom, punktum og å sjekke meningen når 
jeg skriver tekst.  
 

Muntlig: 

 Jeg kan forklare ukas ord/begreper:  
høytid, korsfestelse, oppstandelse 

Lesing: 

 Egen nivådifferensiert lesebok (ligger i leksemappa). Boka leses høyt for 
en voksen tre dager i løpet av uka. Snakk om spørsmålene bakerst i boka 
og fyll ut leseloggen. 
 

Skriving: 

 Må: Gjør s. 33 i stavskriftboka (eller en side videre i Ukas ord ved avtale 
med kontaktlærer). Det er viktig at du sporer de lysegrå bokstavene først. 
Bruk blyant og ta pauser hvis du blir sliten. 
Kan: Gjør sider du ikke er ferdig med frem til s. 33 i stavskriftboka. 

Regning: 

 Vi øver på addisjon med tall opp til 100. 

Regning:  

 Må: Gjør s. 102 og 103 i matteboka.  

Kan: Gjør sider som ikke er gjort foran i boka.  

Engelsk:  

 Jeg kan tre påskeord og lage setninger med dem. F.eks: easter eggs, 
flowers, bunny, chicks, basket.  

 

Sosialt: 

 Jeg lytter aktivt til andre (er stille og ser på den som snakker).  

 Jeg holder armer og bein for meg selv i garderoben.  

Husk å lade iPaden dersom det er mindre enn 50% strøm igjen. 

INFORMASJON 

Foreldremøte: Det blir foreldremøte torsdag 28.april kl.18.00 - 20.00. Hold av datoen, mer info kommer. 
 
Velkommen til utviklingssamtaler denne uka! 
 
Vaksinering: Torsdag 21.april er det vaksinering på 2.trinn. Samtykkeskjema ble sendt hjem i postmappa i uke 13. Vennligst returner skjemaet innen onsdag denne uka.  

Mange har allerede spurt om de kan ha med seg en trøstebamse denne dagen, og svaret er: JA! Til opplysning pleier vaksinasjonen å gå veldig greit for seg      
 
Påskelunsj: På fredag blir det felles påskelunsj på trinnet. Vi handler inn brød og pålegg til alle elevene. Maten står i basen (fellesrommet mellom alle tre 
klasserommene), og elevene kan velge fritt hvilket klasserom de ønsker å spise i.  
Vi har i en del uker nå hatt åpne dører på fredager og gitt elevene mulighet til å velge hvilket rom de vil spise i. Det fungerer godt, og for hver uke som går er det flere 
som beveger seg ut av eget klasserom og inn til venner i andre klasser.  
 
Fredagshilsen uke 13: 
Denne uka har det skjedd litt av hvert på trinnet. Mange har øvd til audition for «Teies talentshow», og på fredag ble trinnets delfinale gjennomført. Finalistene avsløres 

mandag i uke 14. Det blir nye sjanser neste skoleår for de som ikke gikk videre denne gangen        



 

 

På onsdag var vi først på uteskole på Topplokket. Det ble for mange overraskende kaldt, da en del elever hverken hadde utebukse eller noe til å ha på hendene. Dette 
ble siste uke med bål på 2.trinn (bålforbud etter påske), så nå håper vi på varmere vær fremover. Den kalde uteskoleopplevelsen ble fort glemt da vi kl.12 var invitert til 
faddernes forestilling «Vikingenes høvding». Det var en fantastisk forestilling med dans, sang, skuespill, egenproduserte kostymer og flott koreografi. Fadderbarna 
kunne ikke vært stoltere av fadderne sine.  
På torsdag hadde alle lærerne gjennomføring av en studieoppgave (i fysisk aktiv læring) i en av klassene. Det var både nyttig og lærerikt for oss voksne å kunne 
observere elevenes læring, samspill og motivasjon tett på.  
På fredag var det 1.april og elevene ble lurt trill rundt av lærerne. I fullt alvor informerte vi om at det på Teie skole skulle innføres skoleuniformer fra 1.mai. Dette skapte 

frustrasjon og et vanvittig engasjement blant elevene, og de forlot skolen med et informasjonsskriv til dere foresatte        
 
Minner om at det hver uke legges ut bilder i Showbie på iPaden.  
Vennlig hilsen alle oss på 2.trinn 

Kontaktlærere 

2A Synne J. H. Thoresen synne.j.h.thoresen@faerder.kommune.no 

2B Kamilla N. Windingstad kamilla.nystuen.windingstad@faerder.kommune.no 

2C Karianne Thorvaldsen karianne.thorvaldsen@faerder.kommune.no 

Faglærere 

 Kjerstin Liaskar kjerstin.liaskar@faerder.kommune.no 

 Christine Hammer Sørlie christine.hammer.sorlie@faerder.kommune.no 


