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Fag Tema Læringsmål 
Norsk Vi leser og 

jobber med 

tekster. 

Vi øver på å 

skrive små 

bokstaver. 

Jeg øver på å skrive setninger med små bokstaver.  

Jeg kan lese korte tekster om kroppen. 

Jeg øver på å bruke kolonneskjema.  

Engelsk The body  Vi jobber med ord som handler om kroppen.  Sanger, regler 

og enkle setninger 

Vi øver på å snakke om og skrive om emnet.  
Matematikk Tid, kalender, 

ukedager og 

måneder 

  

Jeg øver på å kunne hele timer på analog og digital klokke. 

  

Samfunnsfag Kroppen min Jeg kan si noe om hvordan jeg kan ta vare på kroppen min. 

Jeg vet at alle har rett til å bestemme over egen 

kropp.                                                                   

KRLE Hellige hus Jeg kan forklare hva et hellig hus er 

Jeg kan navnet på hellige hus i de største 

religionene                     

Naturfag Vanlige 

sykdommer 

Jeg  kan gi eksempler på noen vanlige sykdommer. 

Jeg kan fortelle om hvordan jeg unngår smitte sykdommer. 

Sosialt mål: Respekt  Det er når vi viser hensyn til oss selv, andre, ting, og de som 

bestemmer. 

 

Post 

Kontaktinformasjon: 
Sigrid C. Saxegaard 2 blå:: sigrid.caroline.saxegaard@stavangerskolen.no 
Silje Sigvaldsen 2 gul: silje.sigvaldsen@stavangerskolen.no 
Sidsel Elin Tjelta 2 rød sidsel.elin.tjelta@stavangerskolen.no 

Renate Marie Lund faglærer: renate.marie.lund@stavangerskolen.no 
Subathira Lambotharan faglærer: subathira.lambotharan@stavangerskolen.no 
 
Kristina Isene Røys (spesialpedagog): kristina.isene.roys@stavangerskolen.no 
Cathrine Årrestad Jensen ( spesialpedagog): cathrine.arrestad.jensen@stavangerskolen.no 
Malin Kuhlmann (miljøveileder): malin.kuhlmann@stavangerskolen.no 
Cecilie Hollevik (miljøveileder): Cecilie.hollevik@stavangerskolen.no 

 

Skolens nettside: www.minskole.no/gausel 
Telefon: Gausel skole: 51 81 43 20, Arbeidsrom 2. trinn: 51 81 43 32  

Informasjon:  

 
Svømming: 
Det blir ikke svømming denne uka med mindre skolen går tilbake på grønt nivå. 

 
Lekser: 
Håper det går greit med de nye leksene.  
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Zeppelin lesebok kan ligge hjemme og trenger ikke å være med i sekken.  
Skriftformingsboken trenger kun å være i sekken på fredager.  
Bruk god tid på skriftformingen.  

 
Prosjekt: kroppen 
Vi fortsetter med det tverrfaglige prosjektet om kroppen i to uker til. Det vil være i fagene norsk, 
engelsk, naturfag og samfunnsfag. Elevene vil bli bedre kjent med kroppen: navn på kroppsdeler, 
hvordan kroppen fungerer og hvordan vi passer på kroppen vår.  

 
Minner om vaksine: 
Dere vil få informasjon om vaksine via Helsenorge. Dere gir svar på tilbudet digitalt. De som ikke 
har Helsenorge vil få svarslipp på papir i postpermen. 
Vaksinen er planlagt 26. januar.   

 
Covid 19:  
Husk å sjekke hjemmesiden for oppdaterte retningslinjer 
https://www.minskole.no/gausel/artikkel/305855 
Kontakttelefon for foresatte er rektor sitt tlf nr: 91557709.  
Hjemmesiden vil bli brukt som informasjonskanal.  

 
ORDBANKORD: symptomer og termometer 

 

LEKSER Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

NORSK

 

Skrive 
 

  Ferdig med 
skriftformingsbok 
s 6-7. 

. 6-

7. 

Lese Les side 22-23 i 
Zeppelin 
  

Les side 22-23 i 
Zeppelin 
  

Les side 24 i 
Zeppelin 
  

Les side 24 i Zeppelin 

 

MATEMATIKK

  

   
Ferdig med oppgavene i 
matematikkhefte. 

HUSK: 
 

 

https://www.minskole.no/gausel/artikkel/305855

