
    2. trinn – Ukeplan uke 19 
       

        Tema: «17.mai» 

  
 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG 
 

FREDAG 

08.30 - 09.45 Lesekvart 
Samling 
Tema 

 

Lesekvart 
Samling 
Tema 

 

Lesekvart 
Samling 
Tema 

Synge 17.mai sanger 
 
 

Lesekvart 
Samling 

 
Rusken 

Vi rydder i skolegården 

Lesekvart 
Samling 

Engelsk/Musikk 
Synge 17.mai sanger 

 

Lillefri 
09.45 - 10.00 

Pause Pause Pause 
 

Pause Pause 

10.00 - 11.15 Norsk 
 
 

Matematikk - Tema 
 

Uteskole 
 

Sted: Teiebanen 
 

Vi øver på å gå i 17.mai 
tog. 

 
Husk godt med  
mat og drikke  

      
 
 
 

 
 

SFO/Hjem kl. 13.30 

  KH 
Vi perler flagg 

 

Tema 
 

Spising 
11.15 - 11.45 

Mat Mat Mat Mat 

Storefri 
11.45 – 12.15 

Storefri Storefri Storefri Storefri 

12.15 – 13.00 Matte Stille opp og øve på å 

gå i 17.mai tog 

 
 

SFO/Hjem kl. 13.00 

KH 
Vi perler flagg 

 
SFO/Hjem kl. 13.00 

Klassens time 
 

Vi øver på å gå i 17.mai tog. 

 
 

SFO/Hjem kl. 13.30 
- 13.30   

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

LÆRINGSMÅL LEKSER 

Lesing og skriving: 

 Jeg leser med god flyt og forståelse.  

 Jeg husker stor bokstav, mellomrom og punktum. 
 

Muntlig: 

 Jeg kan forklare ukas ord/begreper:  
grunnlov, nasjonaldag og barnetog 

 

 Vi øver på 17.mai-sanger. 
               Les tekstene sammen med en foresatt og øv til du kan synge versene 
utenat. 
 
Gi beskjed hvis dere ønsker en liten lesebok i tillegg (det er ikke lagt opp til 
veiledet lesing på skolen i ukene fremover, men de kan gjerne få med en bok 
likevel).  
 

Regning: 

 Vi øver på addisjon og subtraksjon med tall opp til 100. 

 

Engelsk:  

  

 

Sosialt: 

 Jeg viser takknemlighet. 

 Jeg er inkluderende i lek. 

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

INFORMASJON 

 
Tema: Vi tar en liten pause fra livet på bondegården denne uka for å jobbe med 17.mai-aktiviteter. 

 

Lekser: Vi reduserer på leksene de siste ukene frem til sommerferien da vi vet at det er mange aktiviteter, og vi håper og tror at elevene vil bruke ettermiddagene til å 

være ute og leke med venner. Lesing og leseforståelse er viktig å holde ved like, så vi forventer at norskleksene gjøres. Denne uka skal elevene øve på to 17.-mai sanger 

og et Teie-rop. Viktig at dette læres godt da det er disse sangene vi skal synge i 17.mai-toget. 

 

17.mai: Informasjon om 17.mai og link til 17.mai programmet finner du her:  https://faerder.kommune.no/aktuelle-saker/17-mai-i-farder-na-kan-vi-endelig-feire-for-

fullt.75261.aspx.  

Viktig at du sier ifra snarest hvis ditt barn ikke skal delta i toget. 

Vikte ting å huske på 17.mai:  

- Gode sko (Bytt til pensko/bunadsko senere på dagen) 
- Flagg med navn 
- Snakk med barnet om å gå pent og holde seg til klassen og lærerne sine helt til de blir hentet.  
- Når du henter barnet ditt er det viktig at du har øyekontakt med lærer og ser at barnet ditt krysses ut. 
- Det er ikke lov til å spørre om, eller ta opp russekort fra bakken når vi gå i toget. 
- Oppmøte nederst i Øgårdsveien kl.10.15, senest 10.20, henting på gressletta bak Nøtterøy videregående. 

 

Referat foreldremøte: Referat fra foreldremøte er lagt ut på skolens hjemmeside, samt i Showbie.  

https://faerder.kommune.no/aktuelle-saker/17-mai-i-farder-na-kan-vi-endelig-feire-for-fullt.75261.aspx
https://faerder.kommune.no/aktuelle-saker/17-mai-i-farder-na-kan-vi-endelig-feire-for-fullt.75261.aspx


 

 

 

Radio: På fredag skal A-klassen være med i et radioprogram mellom kl.08.30 – 09.00.  

 
Bruk av skole-iPad hjemme:  
Vi ber elevene om å slette bilder/filmer som ikke har noe med skolen å gjøre. Dette fordi det er vanskelig å finne igjen bildene de faktisk trenger blant store mengder 
private bilder/film. I førsteklasse ba vi elevene om å ikke bruke enkelte apper på fritiden. Disse appene bruker vi veldig lite på skolen nå, og åpner derfor opp for at 
elevene kan bruke disse hjemme ev eget ønske og med foresattes tillatelse (Eks: Tella, GG). Det er dere foresatte som bestemmer skjermtid- og bruk i deres hjem. Noen 
ønsker at iPaden skal ligge i sekken, mens andre tillater bruk, og det er opp til hver og en familie å avgjøre.  
 
 
Fredagshilsen uke 17: 
Hei alle sammen! 
Vi hadde en knallstart på uka med besøk på Holt gård.  Alle var med, og vi fikk sett på separering av melk, klipping av sau, vi plantet løk, og så på de ulike dyra. Etter alt 
dette fikk alle lage sin egen pizza på deling, dra på traktorsafari og hoppe i høyet.  
Det er fortsatt veldig stas med Hay-day, og elevene spør om vi kan ha flere timer med dette. De planlegger utvidelse av gården sin, beregner hvor my penger de trenger 
å spare for å kjøpe dyra de trenger. Denne uka har vi også snurret et gårdshjul. Gårdshjulet avgjør om det skjer noe positivt for gården, eller noe negativt. Det er ulike 
hendelser i de ulike klasser. Denne uka hadde A-klassen blant annet museinvasjon. Da var det en fordel å ha katt på gården, eller ha penger til å kjøpe inn musefeller. I 
C-klassen var det en tyv som stjal griser, og alle som hadde en gris mistet den hvis ikke de hadde vakthund. I B-klassen hadde de fått klippet sauene sine, og det fikk hver 
gård 10kr for. Da ble det stormende jubel.  
Vi gikk på uteskole til Speiderbo på onsdag. Torsdag var vi i gymsalen og hadde ulike leker samt stasjoner. På stasjonene var det to norskoppgaver og tre 
engelskoppgaver.  
Takk for en morsom uke! 
God helg fra 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 


