
 

 
 
 
 
 
 
 

Tema: 
 
 

Jeg og de andre 

 
Kontaktlærer: Lise Tjeltveit, mobil 
97531845 
lise.tjeltveit@stavangerskolen.no  
 
Kontaktlærer: Erna Abotnes, mobil 
41447664 
erna.abotnes@stavangerskolen.no  
 
Medlærer: Subha Lambotharan  
 

Pedagogiske medarbeidere: Thor-Jørgen 
Skjelbreid, Liv Ragnhild Gundersen 

Klasse:   
2A 

Uke: 
40/19 

Buøy skole, telefon 51913770 
www.minskole.no/buoy  

Informasjon: 

● Vi hadde en fin og innholdsrik dag i Stavanger sentrum forrige uke. Først var vi på Musé Mira, og deretter gikk vi til Ajax-parken der vi 

spiste og lekte. Dere finner masse bilder fra byturen på skolens hjemmeside. 

● Vi har hatt noen tilfeller av uønsket bruk av mobiltelefoner og smartklokker de siste par ukene, og minner om regelen om at disse skal 

ligge avskrudd i sekken eller leveres inn om morgenen dersom elevene har de med på skolen.  

● Forsentkomming til skolestart og etter friminutt: På de to foregående ukeplanene har vi bedt dere om hjelp til å få barna på plass til 

skolestart hver morgen. Siden vi fortsatt opplever at det er et problem at elever er seine til 1. time - både barn som blir fulgt av foreldre og 

barn som kommer til skolen alene - kommer vi fra mandag av begynne å sende sms hver gang deres barn er sein. Vi opplever også at 

mange barn kommer seint inn etter friminuttene, så også dette kommer vi til å informere om via sms.  
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Ukeplan 
 

Tiden på skolen Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 
08.15-09.00 

Norsk 
(Lise, Liv Ragnhild og 
Erna) 
 

Matte 
(Lise, Liv Ragnhild og 
Erna) 

Norsk 
(Liv Ragnhild og Erna) 

Norsk 
(Lise, Liv Ragnhild og 
vikar) 
 
 

Matematikk 
(Lise, Liv Ragnhild og 
vikar) 

 

 
09.00-09.45 

Norsk 
(Lise, vikar og Erna) 

Matte 
(Lise og Erna) 

Norsk 
(Vikar + Erna) 
 

Norsk 
(Lise og vikar) 

Matematikk  
(Lise og vikar) 

09.45-10.00 Friminutt 

 
10.00-10.30 

Matematikk 
(Lise og Erna) 
 

Norsk 
(Lise og Erna) 
 

TEMA/sosial 
kompetanse 
(Erna og Vikar) 

Samfunnsfag/TEMA 
(Vikar + vikar) 

Kroppsøving 
(Lise og Elin) 

10.30-11.30 Spisetid og storefri 

 
11.30-12.15 

Musikk 
(Erna) 

Kroppsøving/ 
jentegruppe hos 
helsesykepleier 
(Erna og Lise) 

Kroppsøving 
(Erna og Subha) 
 

K&H 
(Liv Ragnhild og 
Subha) 
 

KRLE/Sosial 
kompetanse 
(Lise og Subha) 

 
12.15-13.00 

Engelsk 
(Erna og Lise) 

Norsk/TEMA 
(Erna og Subha) 

Naturfag 
(Erna og Subha) 
 

K&H 
(Liv Ragnhild og 
Subha) 
 

Naturfag 
(Lise og Liv Ragnhild) 

 
 
 
 
 



 

Lekseplan 
 

Lekser Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

 
Norsk 

Lesing i Zeppelin Elevbok: 
Grønn: Les s. 24 høyt for en voksen 
minst tre ganger. 
Gul: Les s. 24-25 høyt for en voksen 
minst tre ganger.  
Rød: Les s. 24-25 høyt for en 
voksen minst tre ganger. Les ordene 
nede på fargelinjen minst en gang i 
vanlig rekkefølge, og en gang i 
baklengs rekkefølge.  
 
 

Lesing i Zeppelin Elevbok: 
Grønn: Les s. 24 høyt for en voksen minst 
tre ganger. 
Gul: Les s. 24-25 høyt for en voksen minst 
tre ganger. 
Rød: Les s. 24-25 høyt for en voksen 
minst tre ganger. Les ordene nede på 
fargelinjen minst en gang i vanlig 
rekkefølge, og en gang i baklengs 
rekkefølge. 
 
 
Skriving:  
Grønn: Skriv ordene som står på 
fargelinjen nederst på side 24. Lag 
setninger med minst 2 av ordene. 
Gul: Gjør oppgave 3a og 3b s. 25. Skriv 
minst tre setninger på oppgave 3b.  
Rød: Gjør oppgave 1, 3a og 3b s. 25. Skriv 
minst fem setninger på oppgave 3b. 
 
Skriv i lekseboka di, eller opprett et 
dokument og del det med Lise. 
 

Lesing i Zeppelin Elevbok:  
Grønn: Les s. 25 og ordene nede på 
fargelinjen høyt for en voksen minst tre 
ganger. 
Gul: Les s. 26-27 høyt for en voksen 
minst tre ganger. 
Rød: Les s. 26-27 høyt for en voksen 
minst tre ganger. Les s. 82 en gang. 
 
 
Skriving: 
Grønn: Gjør oppgave 3a og 3b. s. 25. 
Skriv minst tre setninger. 
Gul: Lag minst tre setninger som 
inneholder ordet “det”. 
Rød: Lag to setninger som inneholder 
ordet “det” og to setninger som 
inneholder ordet “de”.  
 
Skriv i lekseboka di, eller opprett et 
dokument og del det med Lise. 

Lesing i Zeppelin Elevbok: 
Grønn: Les s. 25 og ordene 
nede på fargelinjen høyt for 
en voksen minst tre ganger.  
Gul: Les s. 26-27 høyt for en 
voksen minst tre ganger. 
Rød: Les s. 82-83 høyt for en 
voksen. Les minst en av 
sidene høyt to ganger. 
 

 
Matte  

Multi Smart Øving: 
Jobb i minst 15 minutter. 
 

  Multi Smart Øving: 
Jobb i minst 15 minutter. 
 

 
Diverse 

Husk gymsko! Husk gymsko! 
 

 Husk gymsko! 
 
 

 


