
2.klasse uke 34 
Vassøy skole: 51859292  
 www.linksidene.no/vassoy 
 
Kontaktinformasjon kontaktlærer:  
Mail: kristin.robberstad.vangen@stavangerskolen.no 

 Mobil: 41576507 

 
Ukens mål 
Mål norsk: 

● Bokstavrepetisjon og litt lesetrening.  
Mål matematikk 

● Sortere objekter etter egenskaper, og identifiserer regler for kategorisering (Samle inn data). 
● Jeg kan sortere ting og forklare hvordan jeg har sortert.  

Mål engelsk:  

● Jeg kan hilse og si navnet mitt “Hello, I am Kristin”.  
Mål KRLE: 

● Jeg kan følge regler i lek og samarbeide med andre.  
Mål Samfunnsfag: 

● Jeg vet hva det vil si å være en god venn. 
Sosialt mål:  

● Jeg følger STOPP-regelen 
● Jeg har god orden i skolesakene mine 

                                                                                          Informasjon:.  
● Hei alle mine elever, og velkommen tilbake til Vassøy skole. Nå er dere andreklassinger! 

Vi har nå klasserom der 3.trinn var i fjor - direkte over førsteklasserommet. Der får vi det 
fint, god plass og fin utsikt. 

● Vi har fått en ny elev i klassen, hjertelig velkommen til Tristan! Jeg er sikker på at alle barn og 
voksne tar godt imot han :-).  

● Foreldremøte blir mandag 24 august kl. 17:15 i vårt klasserom. Helst kun en foresatt per barn 
(smittevern-tiltak). Vel møtt! 

● De som ønsker å benytte seg av “dine 10 minutter” (ref. mini-møtet hver enkelt hadde med meg 
i starten av førsteklasse) kan gi beskjed til meg ila uken, så setter jeg opp tid i uke 35.  

● Skolefotografering blir tirsdag 25. august.  
● Torsdag blir det turdag sammen med 1.klasse. Vi tar turen til Peisaren. Husk klær etter vær, god 

matpakke og godt med drikke. Viktig å smøre barna med solkrem før de kommer på skolen.  
● Korona smittevern: På grunn av covid-19, så har vi delt skolegården inn i soner, 1.+2.klasse har 

sin friminuttsone ved lekehuset, ufodissa og volleyballbanen. På ukeplanen ser dere at 1.klasse 
skal ha en del fag sammen med 2.klasse. Disse to klassene regnes som en kohort. I tillegg må vi 
fortsette med å holde på gode håndvaskrutiner. Utenom det blir det en ganske normal 
skolehverdag for elevene. 
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Innhold i timene 
Økt MANDAG  TIRSDAG  ONSDAG  TORSDAG  FREDAG  

1. 
08.40 

– 
09.25 

Velkommen til 
2.klasse! 

Kristin 
 
Bli kjent med nytt 
klasserom.  
 
Bli kjent ringlek: 
alle sier sitt navn 
og lager en 
bevegelse. 
 
Fortelle litt fra 
ferien.  
 
Begynne på 
dykkermann til 
døren vår.  

 

Matematikk 
Kristin 

 
God morgen 
Sortering/telling: 
Vi lager tabell 
over hvilket dyr 
elevene liker best.  
 
Dele ut ny 
multibok.  
Samtale om 
bilder s. 6.  
Side 7: fyll inn 
kakealternativ i 
tabell i plenum - 
finn klassens 
favorittkake i par! 
 
 

Norsk 
Kristin 

 
Bokstavrepetisjo
n 
 
Jeg har - hvem 
har 
(bokstavspill). 
 
Jeg har - hvem 
har (ordspill).  
 
Utelek: 15 
gjelder.  

 
 
 

Bibliotek 
1.+2.klasse 

Kristin 
Regler og rutiner i 
biblioteket. 
Høytlesing.  

 

Norsk 
Kristin 

 
Stasjoner: 
 
1. Gjøre ferdig 
dykkermann og 
henge opp på 
døra. 
2. Spill jeg 
har-ordspill 
3. Pokemon 
memory.  

 
 
  2. 
09.25 
     -  
10.10 

Uteskole 
1.+2.klasse 

Marie og Kristin 
 

Tur til Peisaren 
 

 
 

3. 
 

10.25 
– 

11.10 

Naturfag  
1.+2.trinn 

Kristin 
 

Sosialtime: vi 
spiller spill, 
tegner eller leser 
litt. Blir kjent 
med Tristan.  

Kroppsøving 
1.+2.klasse 

Anna 

Engelsk 
Kristin 

 
Dele ut 
Stairs-boka.  
Tegne seg selv 
og skrive “hello, 
I am ….”.  

KRLE 
1.+2.klasse 

Marie 

 
4. 

11.50 
– 

12.35 

Matematikk 
Kristin 

Stasjoner 
1. tangram 
2. Lesekrok 
3. Tiervenn-

bingo 
4. Fargelegg

e 
dykkerma
nn + 
fotoshoot. 

Samfunnsfag 
1.+2.klasse 

Christina 
 

Regler  
Vennskap 

Sang: “Stopp ikke 
mobb 

Kunst og 
håndverk 

Karen 
 

Tegne “ferien 
min”.  

Klassens time 
Kristin 

 
Snakke om 

hvordan vi vil ha 
det hos oss. Bli 

enige om 
klasseregler. 

5. 
12.35 

– 
13.20 

Matematikk 
Kristin 

 
Musikk og 
regnetrening. 
Høre på musikk 

Kroppsøving 
1.+2.klasse 

Anna 

Norsk 
Kristin 

 
Bokstavjakt! Alle 
får en bokstav, og 
går rundt i rommet 

 



elevene liker, 
mens de regner 
og fargelegger 
oppgaveark med 
pluss og minus. .  

og hilser på 
hverandre med å 
si et ord på den 
andre sin bokstav. 

6. 
13.30 

 – 
14.15 

 

 Musikk 
1.+2.klasse 

Marie og Kristin 

   

 Lekser 
 

 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 
Norsk 

 

    

Matematikk 

 
 

    

Engelsk 
 

 
 

 
 

   

Annet 
 

 

  Husk å kle barnet 
etter været og smør 

med solkrem om 
været tilsier det.  

 
 

 
 


