
2.klasse uke 44 
Vassøy skole: 51859292  
 www.linksidene.no/vassoy 
 
Kontaktinformasjon kontaktlærer:  
Mail: kristin.robberstad.vangen@stavangerskolen.no 

 Mobil: 41576507 

 
Ukens mål 
Mål norsk: 

● Vokaler og konsonanter 
● Sammensatte ord  

Mål matematikk 
● Jeg forstår tieroverganger 
● Sortering 

Mål engelsk:  

● Jeg kan telle til tjue på engelsk og skrive de engelske tallene.  
● Jeg kan gi andre kompliment på engelsk (you are nice, cool, smart, kind, sweet).  

Mål KRLE: 
● Bærekraftig utvikling: Jeg kan samtale om menneskets plass i naturen. 

Mål Naturfag 
● Jeg kan forskjellen på standfugler og trekkfugler 
● Jeg kan nevne et par standfugler og et par trekkfugler 

Mål Samfunnsfag: 
● Jeg vet hva vi samler inn penger til i TV-aksjonsuka. 

Sosialt mål:  
● Jeg kan lytte til andre 

                                                                                          Informasjon:.  
Hei alle! På onsdag blir det HØST-KARNEVAL i 2.klasse! Da kan elevene kle seg ut som det de vil (hvis 
de vil, dette er selvsagt frivillig). Det blir karnevalopplegg første tre øktene, siste to øktene blir som 
normalt. Vi skal ha et par kjekke fellesaktiviteter (bingo og kryssord) også blir det film og litt godteri 
som FAU har handlet inn til oss.  

På fredag har jeg permisjon. Marie har klassen mesteparten av dagen, henvendelser som gjelder denne 
dagen kan meldes til henne :)  

 

NB: fint om leseleksen ligger fast i sekken! Jeg hører leksene litt her og litt der, så greit å ha tilgang på 
dem.  

Ønsker alle en super uke! Vennlig hilsen Kristin 
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Innhold i timene 
Økt MANDAG  TIRSDAG  ONSDAG  TORSDAG  FREDAG  

1. 
08.40 

– 
09.25 

Norsk 
Kristin 

 
Sammensatte 
ord:  
 
-Gjøre:Elevene 
setter sammen 
ord (lapper med 
halve 
sammensatte 
ord) 
 
Skrive: 
-Kristin 
modellerer. 
-Elevene finner 
ord sammen to og 
to og skriver dem 
ned.  
 
Vise: 
-Alle parene får 
dele et par ord i 
plenum.  
 
Just dance 
 
Dele ut ny 
leselekse 
 
Evt ekstra: 
“Hvilket 
sammensatt ord 
tenker jeg på?” 
gjettelek.  

Matematikk 
Kristin 

 
Multi s. 27 
 
1.Tre på rad 
(spill) 2 og 2 
 
2. Hva er tallet. 
(IGP-metoden)  
-Oppgaven 
presenteres i 
Plenum 
-Elevene 
diskuterer to og 
to mulige svar.  
-Alle forklarer 
hva tall de kom 
fram til i 
fellesskap og 
hvordan de kom 
fram til det.  
3. Just Dance 
 
Posisjonssystem-
yatzi 
 
  
 
 

Norsk 
Kristin 

 

 
 
HØST-KARNEV
AL! 
 
Halloween-bing
o 
Halloween-krys
sord 
 
Filmvisning! Vi 
ser Frost 2 
(elevene har 
selv stemt fram 
denne).  

 
 
 

Bibliotek 
1.+2.klasse 

Kristin 
Høytlesing fra boka 

vår. 

Norsk 
Marie 

 
1.+2.klasse 

 
Veiledet lesing 

Salaby norskspill 
på Ipad + tegning 

 
Lage ord med 

erteposer 
 

 
  2. 
09.25 
     -  
10.10 

Uteskole 
1.+2.klasse 

Marie og Kristin 
 
 

Tur til Gåsamarka 
 

Leseforståelse i 
skogen 

 
3. 
 

10.25 
– 

11.10 

Naturfag 
1.+2. klasse 

Kristin 
 

Standfugler 
Hvilke fugler er det 

som blir igjen i 

Kroppsøving 
1.+2.klasse 

Anna 
 

Ta med 
gymsokker eller 

gymsko og 
drikkeflaske. 

KRLE 
1.+2.klasse 

Marie 
 

Mennesket i 
naturen. 

 



Norge, når de andre 
reiser til syden? 

 
https://www.nrk.
no/video/trekkfu
gler-og-standfugl
er-i-kraakeklubbe
n_58864 
 
Hvem er smartest 
av standfugler og 
trekkfugler? Vi 
leser og samtaler 
om artikkel i 
Nysgjerrigper: 
https://www.nys
gjerrigper.no/site
assets/blader/ny
sgjerrigper-2-201
0.pdf 
 

 
4. 

11.50 
– 

12.35 

Norsk 
Kristin 

 
Finskrift Bb 
 

Samfunnsfag 
1.+2.klasse 

Christina 
 

 

Kroppsøving 
1.+2.klasse 

Anna 
 

Ta med 
gymsokker og 
drikkeflaske. 

Klassens time 
Kristin 

 
Gleding-podcast 

og tegning  

5. 
12.35 

– 
13.20 

Norsk 
Anna 

 
Skrive brev. 

Matematikk 
Kristin 

 
Spill på 
SmartBoard på 
tavlen i plenum.  

Norsk 
Kristin 

 
Elevene leser 
leseleksa si for 
hverandre.  

 

6. 
13.30 

 – 
14.15 

 

 Musikk 
1.+2.klasse 

Marie og Kristin 
 

Pulslek/bevegels
e og musikkens 
hjerte 

   

 
Lekser 
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 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 
Norsk 
 

Les 10 minutter i 
leseleksa 
 
Kommer du på et 
sammensatt ord med 
regn i seg? 

Les 15 minutter i 
 
Finn vokalene! Hvilke 
vokaler skjuler seg i 
disse ordene:  
appelsin 
matte 
ærfugl 
blåhval 
saft 
undulat 
prompepute 
Vassøy 
 
Hvor mange vokaler 
fant du til sammen? 
(fasit nederst på siden) 

Les 15 minutter i 
leseleksa 
 
Finn konsonantene! 
Hvor mange 
konsonante skjuler 
seg i disse ordene: 
appelsin 
matte 
ærfugl 
blåhval 
saft 
undulat 
prompepute 
Vassøy 
 

Lesefri! 

Matematikk 

 
 

 
Mattenøtt: Pål hadde 24 drops, men så snublet han på vei ned til sjøen og mistet mange av 
dropsene sine i havet. Pål telte dem han hadde igjen og sa: jeg mistet heldigvis bare halvparten 
av dropsene mine!  
 
Spørsmål 1: Hvor mange drops hadde Pål igjen? 
Spørsmål 2: Hvordan tror du Pål visste at han mistet akkurat halvparten av dropsene sine? 

Godhetsleks
e 

 

Du skal tørke over bordet etter middag tre ganger denne uken!  
En hjemme kan vise deg hvordan du gjør det hvis du ikke kan det, og godkjenne resultatet. Prøv 
å gjøre det helt uten hjelp de to siste dagene!  

Annet 
 

 

HØST-KARNEVAL på onsdag! 

 
Fasit onsdag norsk: 20 vokaler (vokaler er disse bokstavene som man kan synge på: a, e, i, o, u, y, 
æ, ø, å) 
Fasit torsdag norsk: 33 konsonanter (bokstavene som ikke er vokaler).  

 


