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

Tid:
8.309.30

Ukens mål:
 Kunne skrive høyfrekvente ord
 Kunne forklare hva tierplass og enerplass er
 Kunne regne med tiere og enere
 Kunne forståelsen av begrepene: slide, seesaw,
swing, flower and bird.
 Kunne fortelle hva respekt betyr

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

Norskstasjoner

Naturfag
Jeg og du

Stasjoner

Mattestasjoner

9.3011.00

Matematikk
Tiere og enere

FREDAG
2a: Naturfag
2B: Utegym
2a: Utegym
2B: Naturfag

11.00.11.45

STOREFRI

STOREFRI

STOREFRI

STOREFRI

STOREFRI

11.4512.45

Engelsk
Fun in the park/
Musikk
Slutt 13.00

Klassens time

KRLE
Klassemøte

Natursti

Ha med dag

Slutt 12.30

Slutt 13.00

Slutt 13.00

Slutt 13.00

12.4513.00

Ukelekser





Leselekse: Zeppelin lesebok s. 78-79 (les tre ganger, hver dag)
Gjør oppgaver på s. 40 i Zeppelin arbeidsbok.
Multi oppgavebok s. 96 og 97.
Mylder s. 59. Denne må gjøres sammen med en voksen.

 Hold av 13. juni – da blir det sommeravslutning. Mer informasjon kommer.
 Siste skoledag er fredag 22. juni. Vi avslutter skoledagen kl. 11.00. SFO er
åpent for alle elevene frem til kl. 13.00. Utover dette er SFO åpent til kl. 17.00
for de som har plass. De elevene som ønsker å gå hjem før kl. 13.00, må gi
beskjed til kontaktlærer.
 Vi håper alle kan begynne å gå gjennom hyllene i garderoben. Det er fortsatt
mye forskjellige som kan tas med hjem.
 Neste skoleår:
Både Marianne og Anja fortsetter som kontaktlærere på 3. trinn. Vi får med
oss Ragnvald videre. Liv Hege skal ikke være sammen med oss lenger, men Oddlaug tar
over etter henne. Mette har 1. og 2. trinn og skal etter hvert gi stafettpinnen videre
til Elisabeth, som har 3. og 4. trinn.
Vi fortsetter å være i samme klasserom, men skal bytte garderobeplass.
Derfor ber videre ta med litt og litt klær hjem, slik at det etter hvert blitt tømt, før
dere tar helt ferie.

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

