Ukeoversikt 2. trinn
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Norsk
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Hovedfokus
Repetisjon av ulike typer matteoppgaver. Neste uke skal vi ha
kartleggingsprøve i regning, så det er greit å repetere litt. Vi
regner også med å rekke arbeid med nytt kapittel i
Matemagisk- Addisjon og subtraksjon med tallene til 100.
Vi vil ha fokus på skrivetrening og leseforståelse.
Creepy crawlies - insekter vi finner i naturen. Vi synger Incy
wincy spider.

Dette er utgangspunktet f or uka. Vi vil imidlertid justere etter type
aktivitet/vaer. Kan vi ta med fagene ut, så gjør vi det.
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Leselekse:
Vi ønsker ikke å bruke Damms leseunivers nå, for å unngå at materiell blir byttet
mellom hjem. Elevene vil få leselekse utdelt i papirform.

Denne uka har vi laget pinneveverog vaertpå bamsejakt. Det var utrolig hvor
mange bamser av ymse slag som stod rundt i vinduer og hager ©

Informasjon fra 2.trinn.
Da har vi på ny vært gjennom store endringer i skolehverdagen. Nye grupper,
nye lærere og nytt fokus.

Vi vet at dere får mye informasjon for tiden, så vi skal prøve å begrense oss.

I utgangspunktet ønsker vi at spørsmål/henvendelser skjer til den læreren som
har eleven nå.
Noe er det naturlig å bruke Transponder til (fravær, tua, eller lignende.)
Kontaktinformasjon for andre henvendelser:
Elin Knutsen

elin.knutsen@tinn.kommune.no

90894033

Lisbeth Myhre

lisbeth.myhre@tinn.kommune.no

970 26 582

Gro Pedersen.

gro.pedersen@tinn.kommune.no

47 29 92 71

Janet Ausland

janet.ausland@tinn.kommune.no

99 23 02 44

I lilla gruppe vil Lisbeth ha ansvar for gruppa alle dager unntatt fredag. På
fredager er det Gro Pedersen som er i lilla gruppe.

På grunn av mange ekstraoppgaver for tiden vil vi bruke en forenklet ukeplan
framover. Der vil dere få de «store linjene» i det vi holder på med.
Vi syntes gruppene fungerer veldig bra © Det er godt å se hvor fint elevene
har tilpassetseg de nye gruppene, både barn og voksne. De forstår at de må ta
andre hensyn, og at de skal bruke de tildelte lekesonene. Det er godt å ha dem
tilbake

