
 

Ved sykdom: Send melding på klassetelefonen før kl. 08:15. 
Vardåsen skole, Vardåsveien 115, 4638 Kristiansand                                        
Nettside: www.minskole.no/vardasen 
 
   
 

UKEPLAN FOR 2. TRINN UKE 4                    

25.-29. JANUAR 

 

Fravær / beskjeder skole: melding til klassetelefonen. Fravær /beskjeder sfo: på IST 

Også denne uka skal vi fortsette med Verdensrommet. Dette er noe som virkelig engasjerer 
elevene! Det er fantastisk å se hvor ivrige de er på å lære og hvor mye de har lært! Ekstra gøy har 
det nok vært å lage sin egen romrakett med seg selv om bord, og sitt eget romskip til lekefiguren 
sin. Vi ser også mye skriveglede, som når oppgaven var å beskrive romfiguren sin og å skrive om 
hvilken planet de vil lande på og hvem de treffer når de reiste ut i Verdensrommet… Alle har samlet 
alt vi jobber med i mappa si om Verdensrommet, så den kan glede dere til kommer hjem.  
Barna får leseark i lekse også denne uka. Fint hvis dere spør de om hva de leser. Hva forteller 
bildene? Er teksten for vanskelig så er det fint om dere leser sammen. 
Denne uka skal to ungdomsskoleelever ha arbeidsuke hos oss, Johannes W Cruichank og Marius 
Skomedal.Ta vel imot dem! 
Minner om ekstra skift, som flere par votter, nå med våt sørlandsvinter.  

Sosialt og faglig Mål for uka 

Sosialt: Jeg hjelper klassevennene mine med å fylle krukka si med gode ord. 

Norsk: Jeg skriver øveordene fint, med riktig skriveretning i finboka mi.  
Ordene er: døgn, dag, lys, mørke. 

Matematikk: Jeg kan se sammenhengen med enere, når jeg regner med tiere. 
 (3+2=5 / 30+20=50) 

Engelsk: Jeg kan si et klesplagg jeg har på meg på engelsk. (I am wearing….) 

Tema: Jeg kan gjenkjenne og jeg kan navnet på noen stjernetegn. 

Krle: Jeg vet hvem guden Shira, Parvati og Ganesha er i Hindunismen. 

Lekser   
Norsk lesing 

 

Matte 

Norsk skriving 

Lese på leseark og egen bok i 15 minutter hver dag.  

Husk å skrive på lesekortet. 

Radius side 62, 63 og 65 

Finboka. Bruk blyant og rød/ blå farge. 

Husk spesielt  Kontaktinformasjon: 
• Pennal (blyanter, viskelær og 

farger.) 

• Lesemappa i sekken hver dag 

• Tett vannflaske.  

• Innesko / gymsko 

• Uteklær etter vær! 

• Ferdig oppkuttet frukt 

Pass på at barna har 

skiftetøy. 

Kontaktlærer 2.1: 
annette.mikkelsen@kristiansand.kommune.no 

Klassetelefon: 90655840 
Kontaktlærer 2.2: 
anne.marit.dybedal@kristiansand.kommune.no 

Klassetelefon: 90623925 
Syk, men frisk hjemme. Hvis barna har lette 
luftsveissymptomer og må være hjemme fra skolen, melder 
dere klassetelefonen. Da avtaler vi at dere kan komme og 
hente opplegg (bøker, arbeidsark) som vi gjør på skolen de 
dagene de gjelder. 

Mandag Tirsdag Onsdag  Torsdag Fredag 

Skolestart 8.30  

Musikk 2.1 

 

Skolen slutter 

13.15 

  Skolestart 8.30 

2.1 gym 

2.2 gym 

Skolen slutter 

13.15 

Skolestart 8.30 

 

 

Skolen slutter 

13.15 

Skolestart 8.30 
10.15: Forestilling «Rundt 

og rundt» (v Avfall Sør)- 

gymsalen 

Musikk 2.2 

Levere lekser 

Skolen slutter 13.15 

Skolestart 8.30 

 

Bibliotek 2.2 og 2.1 

 

Skolen slutter 13.15 
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