
2. trinn – Ukeplan uke 34 

Lekser: 

-Repetert lesing hver dag:  

Les valgt nivå minst to ganger hver dag s. 6-7 

velg et passe nivå sammen med ditt barn stjerne, måne eller sol. 

- Matematikk: Spill på ark ligger i postmappa. 

 -Sette bokbind på bøkene 

 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

 
08.30-09.45 

Norsk 
Bli kjent med nye 
elever og repetere 

bokstavene 
 

Matematikk 
Sortering og telling 

Norsk 
Stasjonsundervisning 

Matematikk 
Sortering og telling 

Norsk 
Gjennomgå leselekse 

og jobbe i Salto 
arbeidsbok 

09.45 - 10.00 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

 
10.00—10.30 

KRLE 
Hvordan være gode 

venner? 

Samfunnskunnskap
Lage nye klasseregler 

Norsk 
Stasjonsundervisning  

Musikk 
Sanger 

 

Uteskole 
Vennskap og leker 

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 
Fingermaling 

 

Engelsk 
My school 

Uteskole 
Vennskap og leker 

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

 
12.30-14.15 

 
 

K&H 

Fingermaling 
 

 
 
 

Slutt 14.15 



 

Velkommen til et nytt og spennende skoleår med ny læreplan.             
Nå har dere herved rykket opp til 2. trinn       

                                                                                                                                                                           
Skolens hjemmeside www.teieskole.no 

 
Håper alle har hatt en fin sommerferie og er klare for å komme tilbake. Vi gleder oss veldig til å treffe 
alle elever og starte opp igjen. 
 
Kontaktlærere dette skoleåret er: 
2A: Marit Benjaminsen 
2B: Martine Gran Wang 
2C: Merete Findal Vinje 
 
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 ønsker nye elever, lærere og assistenter velkommen til trinnet: 
- Ny elev i 2A: Oliver Alexander Torvik 
- Nye elever i 2C: Henrik Jahren, Elvira Myredal Ludvigsen og Alexandra Christina Selnes. 

o I tillegg har to elever byttet klasse: 
▪ Emir Hammer (fra 2C til 2A), Gard Haakon Sørheim Mathisen (fra 2A til 2B). 

- Gorm Flodén Aurmo er ny ressurslærer på trinnet fra og med 1. oktober 2020. Frem til det 
er Elisabeth Kofoed Skotte vikar. 

- Therese Ellefsen er ny assistent. 
- Vi er også heldige å få hjelp av en lærling i en periode fremover. Hun heter Marie Sørensen. 

 

 
 

Ny læreplan: 
Denne høsten starter vi opp med ny læreplan, mer informasjon om fagfornyelsen finner dere i denne 

lenken: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/nye-lareplaner-i-

skolen/ 

 
 
NB!  

- 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. 

Kontaktinfo: 
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 
 

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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