
Velkommen til 2.klasse!   

 

Vi håper at dere har hatt en fin sommer, og gleder oss til å se 

dere igjen! Velkommen spesielt til Fillip i 2b og Rojus i 2C. 

 

Her kommer litt nyttig informasjon om skolestart: 

Praktisk: 

● Vi har nå klasserom i 2. etasje i skolebygget. 2B og 
2C går inn på kortsiden av skolen, mens 2A har 
inngang på langsiden. 

● Legg merke til nytt tidspunkt for start og avslutning av skoledagen. Elevene 
starter kl. 08:15 hver dag. På mandag slutter de kl. 12:15, mens 
tirsdag-fredag slutter de kl. 13:30. 

● Husk å ha postmappe liggende i sekken hver dag. Denne brukes til ukeplan 
og annen informasjon fra skolen. Vi ønsker beskjeder til oss sendt på e-post. 

● Melding om sykdom sendes på transponder innen klokka 08:00. Annen 
informasjon sendes til kontaktlærer på mail (med kopi til en annen lærer på 
trinnet – se oppsett på ukeplan). 

● Søknad om fri inntil tre dager sendes på e-post til kontaktlærer. Søknad om 
permisjon utover tre dager, sendes på eget skjema (se hjemmesiden) til 
rektor. 

● Elevene får en gråblyant og et viskelær ved skolestart. Elevene må ha eget 
pennal med bare blyant, visk og fargeblyanter. Sjekk at alle blyanter er 
ferdigspisset og klar til en ny skoledag. 
 

 
Corona-situasjonen: 

● Vi er fremdeles på gult nivå i forhold til smittevern, noe som betyr at vi vil 
fortsette med: 

○ å stille opp med 1 meters avstand på oppmerket sted ved skolestart. 
○ friminutt på ulike tidspunkt, slik at vi aldri er mer enn to kohorter ute på 

en gang. Uteområdet for 2. trinn er ved ballbingen. 
○ å vaske hendene hver morgen, etter alle friminutt og før og etter mat. 
○ å vaske pultene før vi avslutter skoledagen. 
○ Ved sykdom se oppdatert infoskriv fra helsemyndighetene på 

hjemmesiden. 
○ Vi fortsetter med uteskole de to siste timene av dagen. Kroppsøving i 

Bogafjellhallen blir utsatt inntil videre.  
 
Mat og drikke: 



● Vi fortsetter med frukt i slutten av 1. time. Vi ønsker derfor at elevene har med 
oppkuttet frukt/grønnsaker/smoothie i matboksen hver dag. Yoghurt spises 
kun til lunsj. 

● De som ønsker skolemelk må bestille dette på skolelyst.no. 
 
Klær og sko: 

● Alle elevene har fremdeles en boks til skiftetøy i garderoben. Pass på at 
boksen inneholder klær tilpasset vær og årstid, og at den ikke blir for full. 

● Det er ønskelig at elevene bruker innesko på skolen. 
● Takk for at dere merker alle klær og sko med navn! 

 
Klassemiljø: 

● Vi har fokus på klassemiljø, gode rammer og rutiner, derfor starter vi med å 
lage klasseregler der elevene er med og bestemmer hvordan vi vil ha det i 
klassen.  

● Vi ønsker å skape gode rammer for læring og da må vi bli godt kjent og bli 
trygge på hverandre. Vi vil derfor være mye ute på tur sammen, for å bygge 
gode relasjoner gjennom lek og felles aktiviteter. 

● Godt skole/hjem samarbeid er viktig for elevenes læring og utvikling både 
faglig og sosialt. Vi ønsker å fortsette det gode samarbeidet vi startet med 
forrige skoleår. 

● Vi minner om at ved bursdagsfeiring inviteres enten alle jentene, alle guttene 
eller alle i klassen. Hvis en ønsker å invitere noen fra andre klasser, gjøres 
det utenom skoletiden.  

 
Vi ser fram til et nytt skoleår sammen med elever og foresatte på 2. trinn! 

 

Hilsen  

Martin og Torhild i 2A. 

Cristina, Gøril og Inger i 2B. 

Anita, Kristin og Bjørg Synnøve i 2C. 

 

   


