
UKE 37 Flekkerøy Skole 2. Trinn Våre barn forandrer verden!
Beskjeder:

● Husk å fylle ut samtykkeskjema for

vaksinasjon. Fredag 16. september blir det

vaksinering på 2. trinn. Vaksinen som gis på 2. trinn er en

oppfriskningsdose mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio.

Ta gjerne med en kosebamse denne dagen, og om ditt barn

trenger det så må dere foreldre gjerne følge deres barn denne

dagen(de som kommer med foreldre prioriteres i rekkefølgen

slik at foreldre kan dra etter vaksinering).

● I anledning vaksineringen er det Bamsefest på fredag 16.09. Ta

med den kosebamsen eller dukken du liker best(kun en

gjenstand). Vi lager fest for bamsene!

NB: Merk bamsene med navn.

BURSDAGER!
Hurra for

Marie               15.09
Saga                 18.09

Kontaktinfo:
Telefon
arbeidsrom 2. trinn:
482 52 167

______________
Administrasjon:
38 12 72 20

Trinnet:
hans.anton.fredriksen@kristiansand.kommune.no
camilla.tallaksen@kristiansand.kommune.no
anne.grete.birkeland@kristiansand.kommune.no
inge.tysil@kristiansand.kommune.no
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Lekser og læringsmål Sosialt mål: “Jeg møter blikket og smiler til dem jeg hilser på”.

Norsk Matte Engelsk Na-Sa KRLE
Tema:

Lyder: u  og j

BO, lytte ut lyder og

stavelser, rim,

språkleker, setninger

Tema:

Tiere og enere

“Jeg kan fortelle om

tiere og enere, og tier-

og enerplass”

Tema:

Repetisjon

+

My school

“Jeg lærer meg 3 nye

engelske ord for

skoleting”

Samfunnsfagstema:

. Høsten kommer

“Jeg kan fortelle om

høsttegn”

Tema:

Vennskap

Vi snakker om hvordan vi

kan få nye venner og hva vi

gjør hvis vi krangler med

vennene våre.

LEKSER: Til tirsdag: Til onsdag: Til Torsdag: Til Fredag:

Norsk Leselekse: Les s. 25  sammen med en

voksen.

Ta et BO-blikk på side 25-27 før dere

begynner å lese.

Leselekse: Les s. 26  sammen med en

voksen.

.

Skrivelekse: Hermegåsboka:

Se vedlegg som henger på ukeplanen.

Leselekse: Les s. 27   sammen med en

voksen.

Husk å bruke BO.

Snakk sammen med en voksen om

hvordan du tror det er å begynne på ny

skole? Hva kan du selv gjøre når det

kommer nye elever i klassen?

Leselekse: Les 10 min i en bok du liker

hjemme sammen med en voksen. Du

kan velge om du vil lese selv, lese

sammen med en voksen eller at den

voksne leser høyt for deg. Husk BO.

Leteles etter u og j i boka.

Matematikk Les og snakk om s. 8 - 9 i Mattesnakk 2.

Engelsk Snakk engelsk sammen så mye dere kan. Vi trenger trening i å si noe høyt på engelsk.
Spør barna om hva de husker fra engelsktimene.

Na-Sa HUSK Å FYLLE UT SAMTYKKESKJEMA FOR
VAKSINASJON OG LEGGE MED I SEKKEN!

Pakk med favorittbamsen din!



Lekse i Hermegåsboka:
Vær en hermegås og herm etter u og j i boken
din.
Pass på å skrive så nøye du kan slik at
bokstavene treffer riktig i bokstavhuset, og at
du skriver dem i riktig retning.

Til foreldre:
Les skrivet som står på første side i boka.
Pass på at dere skriver ukenummer oppe i
hjørnet for hver lekse.


