
2. trinn - Ukeplan for uke 6 

 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
 

1. økt 
08.30-09.30 

 

Lese og skrive  

 
Stasjoner 

 

 
Skrive 

 

Kroppsøving 

 
Lese og skrive 

09.45-10.00  Friminutt Friminutt 
 

Friminutt Friminutt 

        
2. økt 

10.00-11.20 

 
Tema  

 

Lese og skrive 

 
Regning 

 
Lese og skrive 

 

Regning 

11.20-11.45 Spisepause Spisepause 
 

Spisepause 
 

Spisepause 
 

Spisepause 
 

11.45-12.15 Friminutt 
 

 Friminutt Friminutt Friminutt 
 

Friminutt 
 

 
3. økt 

12.15-13.00/13.30 
 
 
 
 

 
  Kunst og håndverk  

 

       Slutt 13.30 

 

Kunst og håndverk 
 

Slutt 13.00 

 
Naturfag/ lek 

 
 
 
        Slutt 13.30 

 
Musikk/Regning 

 

 

Slutt 13.30 

 

Naturfag 

 

 

Slutt 13.30 
 



 

UKE 6 
Trinntelefon: 409 11 550 

Skolens hjemmeside www.teieskole.no  

Ukens mål:  
Jeg kan regne på en tom tallinje. 
Jeg kan minst 3 fakta om samene. 
Jeg kan fortelle og skrive fra det jeg har lest.  

Informasjon til foresatte:  

Vi fortsetter å jobbe med eventyr en stund til. Les gjerne eventyr hjemme for elevene. Vi jobber mest utifra 

Asbjørnsen og Moe sin samling. Elevene lager sin egen eventyrcollage med eventyrfigurer, fossefall og troll. 

Disse blir veldig fine. Mandag 6. februar er samenes nasjonaldag. Vi lærer om samene denne uken. 

 

❑ Gi oss beskjed når elevene skal til konsultasjoner i løpet av skoledagen. Vi har dessverre ikke 

anledning til å sende de ut til gitte tidspunkt. Kom derfor inn og hent ditt barn       

❑ Utviklingssamtalene blir i uke 11 og 12. Innbydelse kommer etter hvert.  

❑ Vi fortsetter med “Psykologisk førstehjelp” med helsesykepleier. Det er en økt per uke i to uker per 

gruppe. Det er gruppen til Susanne som skal denne uken.  Helsesykepleier deler ut en lekse som skal 

gjøres hver uke. Denne blir lagt i leksepermen.  

❑ Pass på at ditt barn har utebukse, votter, lue, varme sko og skiftetøy her på skolen.   

❑ Vi minner om at vi MÅ ha beskjeder innen kl. 08.00 om fravær. Meld i IST.  

 

Lekser denne uken: 
 

❑ Lese og skrive: Les i boken du har fått med 
deg hjem hver ettermiddag.  

❑ Skriv 6 setninger fra det du har lest i 
lekseboken din.  

❑ Regnelekse: Gjør oppgavearket om tom 
tallinje 

❑ Fortell muntlig hjemme minst 3 fakta om 
samene. 
 

 

Kontaktlærere: 
Kjersti B. Andøl 
Anne Marte Luisa 
Susanne Wikstøl 

 
kjersti.helene.bratt.andol@faerder.kommune.no 
anne.marte.luisa@faerder.kommune.no 
susanne.wikstol@faerder.kommune.no 

SkoleSMS 
Send [trinn] [tekst] til 594 44 200  

(anbefales lagret som “Teie skoleSMS”). 
Meldingen blir så videresendt alle lærerne på 1. trinn. 

http://www.teieskole.no/

