
2.klasse uke 37 
Vassøy skole: 51859292  
 www.linksidene.no/vassoy 
 
Kontaktinformasjon kontaktlærer:  
Mail: kristin.robberstad.vangen@stavangerskolen.no 

 Mobil: 41576507 

 
Ukens mål 
Mål norsk: 

● Jeg vet hva 
● Jeg kan  

Mål matematikk 
● Jeg kjenner tallet 13. Jeg kan skrive tallet 13, jeg kan dele opp tallet 13 i tiere og enere.  
● Jeg kan gjette mengder og sortere.  
● Jeg kan bruke tellestreker og gjøre undersøkelser 

Mål engelsk:  

● Jeg kan telle til tolv på engelsk 
● Jeg kan skrive de engelske tallene med litt hjelp: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 

ten.  
Mål KRLE: 

● Jeg kan fortelle om min familie ved tegning. 
Mål Naturfag 

● Jeg kjenner til årstiden høst.  
● Jeg kan si ting man kan gjøre om høsten.  

Mål Samfunnsfag: 
● Jeg vet hva demokrati er. 

Sosialt mål:  
● Samarbeid  

o Lytte til andre 
o Ta initiativ til å delta 
o Gi ros til andre 
o Følge instruksjoner 
o Fullføre oppgaver sammen med andre 
o Jobbe godt med lærinsgspartner 

                                                                                          Informasjon:.  
Hei alle! Jeg observerer at de fleste barna på skolen møter i skolegården lenge før skolestart, og vil minne 
om at et av korona-tiltakene for Stavangerskolen er at barna skal møte så tett opp til skolen starter 
klokken 08:40 som mulig. Vi har selvsagt vakt ute fra 08:30 som før, men dette er ikke fordi vi 
oppfordrer til at barna oppholder seg på skolens område fra 08:30 :)  

 

Veldig fint om alle sjekker værmeldingen i forkant av torsdag, da er vi alltid på tur, og det er viktig med 
rett bekledning for at det skal bli en positiv opplevelse.  

Vennlig hilsen Kristin 
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Innhold i timene 
Økt MANDAG  TIRSDAG  ONSDAG  TORSDAG  FREDAG  

1. 
08.40 

– 
09.25 

Matematikk 
Kristin 

 
Fellesregning på 
salaby.  
 
Stasjoner:  
 
Stasjon 1: 
Stein saks papir 
og klossetelling 
(multi s. 12).  
 
Stasjon 2: jeg har, 
hvem har.  
 
Stasjon 3: Kims 
lek 
 
  
 

Matematikk 
Kristin 

 
Gjett og tell: alle 
gjør oppgavene 
på s. 17. 
 
Stasjoner:  
1. Elevene ser på 
et par kopper 
med småting og 
gjetter hvor 
mange det er. De 
fører inn det de 
gjetter i Multi s. 
16. De teller, og 
fører inn. Svarer 
på spørsmål.  
 
2. Elevene fyller 
inn tabeller, og 
undersøker hva 
de andre på 
gruppa svarer.  

Norsk 
Kristin 

 
 
Ord med fire 
bokstaver 
 
Magi s. 16 og 17. 

 

Bibliotek 
1.+2.klasse 

Kristin 
Høytlesing 

Norsk 
Kristin 

 
 
Ord med fem 
bokstaver 
 
Magi s.19 
oppg 4. i par 
oppg. 6 i par 
 
side 20 
oppg. 1 i par 
oppg. 2 alene 
oppg. 3 alene.  

 
 
  2. 
09.25 
     -  
10.10 

Uteskole 
1.+2.klasse 

Marie og Kristin 
 

Gapahuken 
 
 

 
3. 
 

10.25 
– 

11.10 

Naturfag 
1.+2. klasse 

Kristin 
 

Tema: sommer  
Vi snakker om 
sommeren  

Kroppsøving 
1.+2.klasse 

Anna 

Engelsk 
Kristin 

 
English 
counting: 
flashcards.  

KRLE 
1.+2.klasse 

Marie 
 

Bli med heim 
Tegne sin familie 

 
4. 

11.50 
– 

12.35 

Matematikk 
Kristin 

 
Stasjoner:  

1. Dagens tall: 
13-tall-ark.  
 
Spill på salaby 

Samfunnsfag 
1.+2.klasse 

Christina 
 

Demokrati 

Kunst og 
håndverk 

Karen 
 

Vi maler trær til 
kalenderprosjek

tet 

Klassens time 
Kristin 

 
Mitt valg-aktivitet  

5. 
12.35 

– 
13.20 

Norsk 
Kristin 

 
Høytlesing 

Kroppsøving 
1.+2.klasse 

Anna 

Norsk 
Kristin 

Magi s. 15 oppg. 4 i 
par. 
 
Salaby: små og 
store bokstaver 
 

 

 



6. 
13.30 

 – 
14.15 

 

 Musikk 
1.+2.klasse 

Marie og Kristin 
BlimE-dans 

   

Lekser 
 

 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 
Norsk 
 

Les 10 minutter i 
leseleksa. Hvis du 
ikke blir ferdig er 
det helt greit.  
 
 

Les hele leseleksa Les hele leseleksa Les hele leseleksa 
di høyt for noen.  

Matematikk 

 
 

  
1.Tell høyt til 20 
 
2.Tell til 20 og hvisk 
annethvert tall.  
 
3.Tell til 20 og hopp 
over annet hvert tall 
 
Ekstra: Tell til 20, men 
hopp over alle partall... 

 
 

 

Engelsk 
 

 
 

Tell til ti på engelsk 
sammen med en 
voksen.  

 
 

Øv deg på å skrive 
alle de engelske 
tallene tre ganger 
 
zero, one, two, three, 
four, five, six, seven, 
eight, nine, ten.  

 

Annet 
 

 

    
 

 
 
 

 

 


