
 

Lekseplan   for   2.   trinn   uke   50   (onsdag   11.12.   -   fredag   15.12.) 
Sosialt  Vi   gleder   andre.   

 
mandag  tirsdag  onsdag  torsdag  fredag 

Litt   om   dagen:   

Vanlig   skoledag. 
Vi   arbeider   videre 
i   de   ulike   fagene. 

Vanlig   skoledag. 
Vi   arbeider   videre 
i   de   ulike   fagene. 

Vi   spiser   julegrøt 
sammen   på 
trinnet. 

Vi   har   litt 
juleverksted   og 
lager   litt   forskjellig 
til   klasserom   og 
hjem. 
2B   har   gym   som 
vanlig. 

Vanlig   skoledag. 
Vi   arbeider   videre 
i   de   ulike   fagene. 
2A   har   gym   som 
vanlig. 

Hjemmearbeid:   

Vi   tar   pause   fra 
de   vanlige 
leksene   de   neste 
to   ukene.  

Målet   for   klassen   og   skolen   i   desember   er   å   glede   andre.   Vi   oppfordrer   alle 
elevene   til   å   bruke   litt   tid      til   å   spre   glede   hjemme   ved   å   gjøre   gode   gjerninger.og 
være   til   hjelp. 

 
Vi   vil   gjerne   at   du   forteller   det   du   har   gjort   til   oss   på   skolen.   :)  

 

    

 

Informasjon 

Buggeland   er   invitert   til   julespill   i   Bogafjell   kirke    onsdag   13.desember  
kl   13.00.    Det   er   5.trinn   på   Bogafjell   skole   som   fremfører   julespillet. 
 
Barn   som   går   på   SFO :    Viktig   at   dere   leser   e-post   fra   SFO   med   info 
og   påmelding. 
 
Elever    som    ikke    går   på   SFO:  
FAU   organiserer   dette   med   foresatte   som   henter   barna   i   rundkjøringen 
overfor   skolen   direkte   etter   skoletid.  
Alle   barn   som   ikke   går   på   SFO   og   som   foreldrene   ønsker   skal   bli   fulgt 
til/fra   kirken   på   julespill,   må   melde   fra   til   en   klassekontakt   på   sitt   trinn.  
 
Vi   minner   om    reflekskveld    med   NAF   t irsdag   12.   desember   kl.   18.00 . 
Informasjon   ble   delt   ut   på   skolen   onsdag   6.   desember,   informasjonen 
ligger   også   på   trinnets   nettside. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Lekseplan   for   2.   trinn   uke   51   (mandag   18.12.   -   torsdag   21.12.) 

Sosialt  Vi   gleder   andre.   

 
mandag  tirsdag  onsdag  torsdag 

Litt   om   dagen: 

Vanlig   skoledag.   Vi 
arbeider   videre   i   de   ulike 
fagene. 

Vi   skal    ut   på   tur   og 
synge   julesanger .   Se 
informasjon   for   mer 
opplysninger.  

Vi   skal   spille   spill   og 
spise   lunsj   sammen   med 
fadderne   våre . 
 
I   3.   økt   ska   vi   gå   i 
gymsalen   og   ha 
nissedisco!   Ta   gjerne 
med   deg   en    nisselue .  

Siste   skoledag   før   jul.   Vi 
skal   kose   oss   og   ha 
samling   sammen   med 
resten   av   skolen. 
 
Se    nøye    på 
informasjonen,   hva   du 
har   lov   til   å   ha   med   deg. 
 
Elevene   slutter   kl.   14:00 

Hjemmearbeid: 

Vi   tar   pause   fra   de 
vanlige   leksene   de   neste 
to   ukene.  

Målet   for   klassen   og   skolen   i   desember   er   å   glede   andre.   Vi   oppfordrer   alle 
elevene   til   å   bruke   litt   tid      til   å   spre   glede   hjemme   ved   å   gjøre   gode   gjerninger.og 
være   til   hjelp. 
 
Vi   vil   gjerne   at   du   forteller   det   du   har   gjort   til   oss   på   skolen.   :)  

 

    

 

Informasjon 

Tirsdag   19.12.    har   vi   tenkt   å   gå   ut   og   synge   litt   i   boligområdene   nær 
skolen.   Vi   går   fra   morgenen   av,   mens   det   fremdeles   er   mørkt   ute.   Derfor 
ønsker   vi   også   at   de   som   har   ei   lita    lykt    tar   denne   med   på   skolen.   Vi   tar 
sjansen   på   at   lykt   med   T-lys   går   bra.   Batteridrevet   lyskilde   er   selvsagt 
bedre,   hvis   dere   har   noe   sånt. 
 
Siste   skoledag    kan   elevene   ha   med   seg   følgende   til   kosen:    Saft   eller 
brus,   oppskjært   frukt,   noen   få   julekaker   eller   kjeks.    Ikke   send   med   for 
mye   -   det   pleier   å   bli   mer   enn   nok!  
 
Foreldreundersøkelsen    ble   delt   ut   som   ranselpost   torsdag   7.12.   Siste 
skoledag   blir   det   premiering   til   det   trinnet   som   har   klart   å   få   flest 
foresatte   til   å   svare   på   denne.    Vi   håper   selvsagt   at   2.   trinn   skal   få 
premien    og   oppfordrer   alle   til   å   svare.   Engangskode   ligger   i 
konvolutten.   Tapt   kode   kan   ikke   erstattes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


