
2. trinn – Ukeplan uke 38        

Lekser:                

• Repetert lesing hver dag: side 18 og 19 i Salto lesebok eller i lesehefte. Les valgt nivå (stjerne, måne eller sol.) minst to ganger hver dag.  

• Øveord: Les ordremsa minst 5 ganger hver dag, og skriv ordene pent i øveordboka. Vær nøye med riktig skriveretning plassering på linjene (loft, 

hovedetasje/stue og kjeller). Herm etter eksempelet.  

• Matematikk ukelekse: Gå inn på MultiSmartØving (https://www.gyldendal.no/grunnskole/matematikk/multi-smart-oving/) og logg på med 

Feide, brukernavn og passord som i fjor. Nye elever får brukernavn og passord i postmappen. Jobb i minst 30 minutter i løpet av uka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

 

08.30-09.45 

Tema: Dyr 
Gjennomgå ukas ord og 

leselekse.  

Tema: Dyr 
2B Byvandring i 

Tønsberg 

Tema: Dyr 
2A Byvandring i 

Tønsberg 

Tema: Dyr 
2C Byvandring i Tønsberg 

 

Norsk/skolebibliotek 
Leselekse og arbeidsbok 

09.45 - 10.00 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

 

10.00—10.30 

Tema: Dyr 

K&H 
Dyra på gården 

 

Tema: Dyr 
2B Byvandring i 

Tønsberg 

Tema: Dyr  
2A Byvandring i 

Tønsberg 

Musikk 
Sang, dans og musikalske 

leker 

2C Byvandring i Tønsberg 

Norsk/skolebibliotek 
Leselekse og arbeidsbok 

10.30-11.00 

11.00-11.30 

Mat 

Storefri 

Mat 

Storefri 

Mat 

Storefri 

Mat 

Storefri 

Mat 

Storefri 

 

11.30-13.00 

Matematikk 

Tema: Dyr 
Sortering og opptelling 

 

Kroppsøving 
Aktivitet ute 

 

Tema: Dyr 
 

Engelsk 
Farm animals 

Uteskole 
Natursti om dyr 

12.15-12.30 Slutt 13.00 Slutt 13.00 Friminutt Slutt 13.00 Slutt 13.00 

 

12.30-14.15 

 

 

Matematikk 

Tema: Dyr 
Sortering og opptelling 

 

 

 

 

Slutt 14.15 

https://www.gyldendal.no/grunnskole/matematikk/multi-smart-oving/


 

Vi begynner denne uken med et tverrfaglig tema om dyr. Vi starter med dyra 
på gården. Dette er et overordnet tema som vi jobber med i de fleste fag 
(norsk, matematikk, engelsk, musikk, kunst- og håndverk,  
naturfag). Dette i tråd med den nye læreplanen. 
 
Hele trinnet skal i tillegg på «Kjenn din by», en byvandring arrangert av DKS 
(Den Kulturelle Skolesekken). Vi får buss frem og tilbake.  
De ulike klassene skal på følgende dager: 
2B tirsdag 
2A onsdag 
2C torsdag 
Vi blir hentet her på skolen 08.40 og returnerer til skolen ca.12.00. Det er 
derfor viktig at elevene møter presist 08.30 den aktuelle dagen. Ta med en 
lett sekk med kun mat og drikke, og ha på klær etter vær. 
 
NB!  

- Postmappen skal ligge i sekken til enhver tid. 

- Husk å fylle opp med skiftetøy, innesko, regntøy osv. 

Smittevern: 
I henhold til smittevern er vi fortsatt i gul sone, noe som betyr at vi må følge 
noen retningslinjer når vi oppholder oss i skolegården: 

• Møt opp så nær skolestart som mulig, 08.30 (ikke tidligere), og 
still direkte opp på klassens henviste plass. Se etter 
kontaktlæreren din.   

• I friminuttene skal trinn være adskilt fra de andre trinnene, og vi 
må oppholde oss på anviste soner til tildelte tider. 

• Vi er nødt til å ha lav terskel for å sende elever hjem som ikke 
føler seg bra, har vond hals eller andre tegn på sykdom. 

 
 

 

 

 

 

 

Skolens hjemmeside www.teieskole.no   

Teamtelefon: 409 11 511       

 
Skolesms: Send [trinn] [tekst] til 594 44 200  (anbefales lagret som “Teie skoleSMS”).Eks: 

"2 Per er syk i dag. Hilsen Lise." Meldingen blir så videresendt alle lærerne på 2. trinn. 

 

Kontaktinfo til kontaktlærere: 

 

2A Marit Benjaminsen  

    

2B Martine Gran Wang   

    

2C Merete Findal Vinje   

   

 

marit.benjaminsen@faerder.kommune.no 

 
martine.gran.wang@faerder.kommune.no 
 

merete.findal.vinje@faerder.kommune.no 
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