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Uke 35  MANDAG  TIRSDAG ONSDAG  TORSDAG FREDAG 

1.time 
Kl. 08.25 

 

Norsk 

Dagen i dag 

 “Jeg kan” s. 6 – 13 

Norsk  
 Dagen i dag 

 “Jeg kan” s. 6 – 13 

Norsk 
Dagen i dag 

 “Jeg kan” s. 6 – 13 

 

Norsk 
Dagen i dag 

 “Jeg kan” s. 6 – 13 

 
 

Norsk/musikk 
Dagen i dag. 
Månedens sang.  

09.30 - 09.45      

2.time 
Kl..09:45 

Norsk 

Gjennomgang av ukas 

leselekse 

Matematikk 
Tallene til 40 
Elevbok s. 6-13 

Matematikk 
Tallene til 40 
Multi smart øving 

Felles turdag for hele 
skolen 
 
 

2. trinn drar til Kringsjå 

Om været tillater det, tenner 
vi bål! 
 
Tilbake på skolen ca 12.45 

   Engelsk 

Back to school 

skolestudio 

10.40 – 11.05 Vi spiser matpakke                                                              Oppdrag:   

3.time 
Kl. 11:30 

Matematikk 
Tallene til 40 
Elevbok s. 6-13 
 

 

Naturfag/samfunnsfag 
 

Sanser og følelser 

Salaby 

 

Krle 
 
Etikk og filosofi 

K&H 
 Bokmerke til leseboka/ gjøre 
ferdig sommerfuglbilde. 

12:35 - 12:45    

4.time 
1.-4. klasse: 
12:45-13:15  

Kroppsøving/utelek 
  
Utelek  

Naturfag/samfunnsfag 
Fortsetter fra forrige time. 

Norsk 
Øveordene i bokstavhuset 

 

K&H 

Bokmerke 

 
 

 

Lekse til tirsdag Lekse til onsdag Lekse til torsdag Lekse til fredag Ukeslekse 

Les salto stjerne s. 8 til du kan 
det. 
 
Skriv øveord i lekseboka 

Les salto måne s. 8 til du kan det. 
 
Gjør matteark i perm 
Øv på øveordene hver dag. 

Les sol s.9 les minst 3 ganger. 
 
 
 

Øv på øveordene hver dag. 

Les sol s.9 til du kan det.  
 
 
 

Øv på øveordene hver dag. 

Husk å 
lade Ipad. 
 Minst 50% 

 

Sjekke sekk og lekser Sjekke sekk og lekser Sjekke sekk og lekser Sjekke sekk og lekser  
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Dalabrekka skole 

 

Ukas sosiale mål Ukas mål i norsk Ukas mål i matematikk  Ukas mål i engelsk 

 
Det er bra å være god/snill! 
 
 

Plassere bokstaver i 
bokstavhus 

Kunne tallrekken opp til 40   Kjenne igjen transparente ord i 
myldrebildet.  

 
 

Informasjon                                                                                                      

  

Hei. 

Første uke har gått kjempefint og det er så kjekt å være i gang igjen.  

Denne uken har vi felles høsttur på Dalabrekka skole. Alle klassene 

skal på tur torsdag 1. september. Vi i 2. trinn drar til Kringsjå.  

Det blir anledning for grilling av pølser. Ha gjerne med en liten 

vedskive om dere har.  

Nina og Ingrid 

 
Vedlegg: Klasseliste 

 
    Norske øveord            
                

kan 

går 

seg 

får 

at 

 

 

 

 

 

Skolemelk bestilles på: www.skolelyst.no  

 

Gode hjelpere 

2A: Linea og Amina 
2B: Tareq og Olivia 

Kontaktlærere: 

2A: Nina Alvheim Olsen       Nina.Alvheim-Olsen@kristiansund.kommune.no  

2B: Ingrid Marsteen             Ingrid.Marsteen@kristiansund.kommune.no  

Andre lærere og assistenter på trinnet: 

Ingebjørg Frey, Vedrana Kazazic og Galina Pancharevska 
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