Tlf: 63 88 71 10(sentralbord)
inger-lise.haga@fet.kommune.no
Arbeidsrom: 47795806
Kontaktlærere:
2a: anja.louise.eide@fet.kommune.no
2b: marianne.bergsjo@fet.kommune.no

Tid:
8.309.30
9.3011.00

11.00.11.45
11.4512.45
12.4513.00

Ukens mål:
 Kunne skrive fullstendige setninger.
 Kunne fortelle om synonymer og antonymer.
 Kunne rekkefølgen på månedene i året.
 Kunne navnene på verdensdelene (Europa, Asia,
Afrika, Nord Amerika, Oseania, Sør Amerika og
Antarktis).
 Kunne forskjellen på DGT og DNT.
 Kunne engelske fraser om mat (se leksa)

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Arbeidsplan
Svømming

Samfunnsfag
Samefolkets dag

Norskstasjoner

Mattestasjoner

Liten tur før
lunch. Vi spiser
i klasserommet.
Du trenger ikke
tursekk.

STOREFRI

STOREFRI

STOREFRI

STOREFRI

English
“In the Kitchen”

KRLE
DNT

Naturfag

K&H

Slutt 12.30

Slutt 13.00

Slutt 13.00

Slutt 13.00

Husk:
Svømmebriller
Badehette
Badetøy
Håndkle
Såpe
Slutt 13.00

Matte
Tid

Ukelekser
 Leselekse: Zeppelin lesebok 2B s. 12/lesehefte.
 Gjør oppgave på s.8 i Zeppelin arbeidsbok 2B. Kan dere finne andre ord som
betyr det motsatte (muntlig aktivitet)
 Multi oppgavebok s. 60-61
 Engelsk: øv på «I am hungry. Can I have some ________, please?»
 Salaby.no – samefolkets dag (nederst på siden) – lær om samene – lytt til de tre
tekstene. Skriv tre faktasetninger om samene. Bruk et blankt ark og lag en
tegning som passer til.
 Ukas ord:
pung
tung
ung
pingvin
vingene

 Vi har fått nytt telefonnr på arbeidsrommet vårt! Nummeret er: 47795806.
 Sett av torsdag 15. februar, da ønsker vi velkommen til foreldremøte. Agenda
for møte kommer.
 Fint om dere fortsetter å hjelpe elevene med orden i garderobene. Det er mye
klær og en del blir liggende på gulvet. Vi samler sammen det vi finner, men om
det ikke er merket kan det være lurt å titte i kurvene ved døra mellom
garderoben til 1. trinn og 2. trinn. Det henger også en del tøy uten eier bak
døra inn mot kontorfløyen.
 Det er bare å bestille melk + + på www.skolelyst.no hvis det er ønskelig dette
skolehalvåret.

Ønsker alle en flott uke!
Hilsen Anja, Marianne, Ragnvald, Liv Hege og Mette

