
INFORMASJON TIL HJEMMET FOR 2.TRINN UKE 39 

Informasjon mellom hjem og skole: 

Det blir foreldremøte 01.10.20, invitasjon ligger i postmappa. 
 
Fredag er jeg (Seka) på kurs hele dagen, husk å sende melding på SkoleSMS om 
det er noe og ikke på privattelefon. 
 
I matematikk vil vi både jobbe med statistikk, tallkunnskap og 
hoderegningsstrategier. Vi prøver oss med multismartøving denne uka. 
www.multi.smartoving.no- logg på med feidebrukeren, samme som Relemo. Dere 
vil erfare at programmet har kommet i ny utgave siden sist. Veldig fint om dere 
setter av tid til å sitte sammen med deres barn og observere/ gjøre dere kjent med 
oppgavene. Det er viktig at dere ikke direkte hjelper med oppgavene, men kun 
veileder. Dette er viktig for at vi skal få mest mulig reelle resultater fra programmet i 
forhold til hva den enkelte mestrer eller synes er vanskelig. 
 
 
HUSK «Helt grønn skolevei». Inne på denne linken https://nyweb.vfk.no/helt-gronn-

skolevei/om-aksjonen/ kan dere lese mer om aksjonen (når, hvorfor og hvordan den 

gjennomføres). 
 
Vi fortsetter med hoderegning!  
 

Hilsen Seka, Christina, Wenche og Irene       

Husk:  

• å sende skoleSMS før kl. 08.15. 
• Innesko 

 
Skolens 
webadresse og 
tlf: 
 
www.torodskole.no  
 
 
SKoleSMS: 

59444205 
 Send: 2 + tekst 
             

Voksne på 
trinnet: 
 
Kontaktlærer: 
Seka Patricia 
Kjølner 
 
Faglærer: 
Christina 
Jonassen og 
Wenche 
Selbervik 
 
Fagarbeider:  
Irene Karlsen 

Mailadresse: 
 
Seka: 
Seka.patricia.panzer.kjolner@faerder.kommune.no 
 
Christina: 
Christina.jonassen@faerder.kommune.no   
 
Wenche: 
wenche.selbervik@faerder.kommune.no 

Klassekontakter: 

Foreldrerepresentanten: 

Yvonne Kvien (mammen til 

Linnèa) 

Vara: 

Siv G. Lien (mammaen til 

Ella) 
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 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
8.30-9.00 DAGEN 

Lesekvart 
Norsk (Tema) 

 

Den kulturelle 
skolesekken! 
 
Buss fra skolen til 
Slotsfjell-museet 
kl. 08.30. Retur til 
skolen kl. 11.35. 
 
Ta med vanlig 
matpakke. 

DAGEN 
Lesekvart 
Tema 
 

DAGEN 
Lesekvart 
Norsk 

DAGEN 
Lesekvart 
Norsk 
 

9.00-9.45 

9.45-10.00 Lillefri Lillefri Lillefri Lillefri 

10.00-11.15 Tema Tema/Utelek Norsk Matte 

11.15-
11.45 

Mat Mat Mat Mat Mat 

11.45-
12.15 

Storefri Storefri Storefri Storefri Storefri 

12.15-
13.15 

Data (norsk) Utegym Matte Utegym Musikk 

13.15-
13.30 

Lillefri 

13.30-
14.15 

   Matte  

Sluttid 13.30 13.00 13.30 14.15 13.15 

 

LEKSER: 

Lesing Relemo: Se ark i lekseperm - hvor dere skal 
gå inn, hva dere skal lese på og for passord 
og brukernavn. 

Matematikk 20 minutter med multi.smartoving.no i løpet 
av uka. Samme brukernavn og passord som 
Relemo. 


