
2. trinn – Ukeplan uke 46              

Lekser:                

• Repetert lesing hver dag: side 94-95 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 (ta gjerne tiden og slå din egen rekord), og skriv setninger pent i øveordboka. Vær nøye med 

riktig skriveretning og 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. NB! Pass 

på at eleven ikke gjetter eller får for mye hjelp når de løser oppgaver på Multi smart øving. Ved gjetting svarer man ofte mye feil, og da 

genereres oppgavene på nytt i ulike varianter for å forsøke å få eleven til å forstå. Dette kan dermed fort oppleves som kjedelig.  Derfor 

er det viktig å følge med når eleven jobber i programmet. Dersom eleven derimot får for mye hjelp så tror maskinen at eleven mestrer 

alt, og genererer vanskeligere oppgaver som eleven ikke har forutsetninger for å mestre. Gi beskjed dersom dette har skjedd hos dere, så 

kan vi evt. sette de tilbake et steg.  

 

 

 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

 

08.30 - 09.45 

Norsk 
Gjennomgå ukas ord 

og leseleksen.  

Matematikk 
Tid 

Dager og måneder 

 

Norsk  
Stasjoner 

Matematikk 
Tid 

2A på uteskole. 

Bibliotek/Norsk 

Sagn og eventyr 

09.45 - 10.00 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

 

10.00 -10.30 

KRLE 
Jødedommen 

Samfunnsfag 
Verdensdeler 

Norsk 

Stasjoner 

Musikk 
BlimE-dans i Aulaen  

Bibliotek/ Norsk 
Sagn og eventyr 

10.30 - 11.00 

11.00 -11.30 

Mat 

Storefri 

Mat 

Storefri 

Mat 

Storefri 

Mat 

Storefri 

Mat  

 

11.30 -13.00 

Matematikk 
Tid 

Dager og måneder 

 

Kroppsøving 
Nøtterøyhallen 

Husk egnede sko for 

kroppsøving inne i hallen 

K&H 

Theodor Kittelsen 

Maleri 

Engelsk 

Clothes 

Uteskole 
BlimE- samarbeidsøvelser 

Bål og bålmat        

 Slutt 13.00 Slutt 13.00 Friminutt 

12.45 – 13.00 

Slutt 13.00 Slutt 13.00 

 

13.00-14.15 
 

 

K&H 

Theodor Kittelsen 

Maleri 

 

 

 
Slutt 14.15 

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


 
Hei! 
Pga nye smittevernrutiner får vi ikke lov til å gjennomføre utviklingssamtalene som 
planlagt. Utviklingssamtalene må derfor gjennomføres digitalt på Teams. Det gir 
oss noen utfordringer som gjør det vanskelig å ha eleven deltagende. Vi velger 
derfor å avholde samtalen uten elever. Dersom dere ikke hører noe annet, så 
gjelder oppsatte tider. Logg dere på elevens Teamsbruker, se veiledning på 
teieskole.no (nytt fra 2.trinn). Dersom dere ikke kan i den tildelte tiden, er det fint 
om dere kan forsøke å bytte tid innbyrdes og gir meg beskjed. Skulle det være 
vanskelig å bytte, så ta kontakt.  
 
NB! Det er fortsatt mange elever som mangler egnede sko til kroppsøving, 
regntøy og utebukse.  
 
Det kan være mye vått og skittent tøy nå om dagen. Ta med skittent og vått 
tøy hjem og pass på at de har nok skift på skolen. 
 
Alle MÅ ha utebukse på skolen fremover nå.  
 

 

 
  

 

 

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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