
2. trinn – Ukeplan uke 35 

Lekser: 

-Repetert lesing hver dag:  

Les valgt nivå minst to ganger hver dag s. 10-11. Velg et passe nivå tilpasset ditt barns leseferdighet; stjerne, måne eller 

sol. NB! Noen elever har valgt for lavt nivå i forhold til egen leseferdighet. De elevene det gjelder har vi snakket med på 

skolen, dette fordi de ikke vil få den leseutviklingen vi ønsker.  

- Matematikk ukelekse (leveres fredag): Lag en egen undersøkelse. Velg selv hva du vil undersøke og bruk tabellen i 

postmappa. Spør noen hjemme eller kanskje kan du ringe besteforeldre eller noen andre du kjenner.  

- Sett på bokbind på Salto lesebok 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

 

08.30-09.45 

Norsk 

Jobbe i Salto 

arbeidsbok- Alfabetet 

 

Matematikk 

Sortering og telling 

Norsk 
Stasjonsundervisning 

Matematikk 

Sortering og telling 

Norsk 

Skolebibliotek 

09.45 - 10.00 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

 

10.00—10.30 

KRLE 

Hvordan være mot 

hverandre? 

Samfunnskunnskap

Hvorfor må vi ha 

regler i klassen, på 

skolen og hjemme? 

Norsk 
Stasjonsundervisning  

Musikk 

Sangleker og regler 

 

Uteskole 

Telling og sortering i  

praksis 

 

10.30-11.00 

11.00-11.30 

Mat 

Storefri 

Mat 

Storefri 

Mat 

Storefri 

Mat 

Storefri 

Mat 

Storefri 

 

11.30-13.00 

Matematikk 

Sortering og telling 

Kroppsøving 

Aktivitet ute 

K&H 

Relieff 

 

Engelsk 

My school 

Uteskole 

Telling og sortering i  

praksis 

 

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

 

12.30-14.15 

 

 

K&H 

Relieff 

 

 

 

 

Slutt 14.15 



 

 

Vi har hatt en fin oppstart med glade og fine elever        
 
Denne høsten vil vi ha fokus på lesing og skriving. Vi kommer til å 
arrangere kursgrupper hver uke som vil gi elever ekstra oppfølging 
og veiledning.  Hvilke elever som er med i disse gruppene vil variere 
etter behov.    
 
NB!  

- Husk å send skoleSMS til 2. trinn.  Se eksempel på melding 
nederst til høyre 

- Husk å fylle opp med skiftetøy, innesko, regntøy osv. 
- Alle elever trenger en maleskjorte liggende på skolen.  
- Sett bokbind på alle skolebøker.  
- Postmappen fra i fjor skal vi bruke i år også - pass på at den 

ligger i sekken. 
 
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 og vi må oppholde oss på 
anviste soner i 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.  

 

 

  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.            
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