
 
Kontakter:  

Sissel: sissel.andersen@faerder.kommune.no  

Ellen: ellen.elisabeth.viernes.larsen@faerder.kommune.no   

Merethe: merethe.magnussen@faerder.kommune.no  

Trinntelefon: 40906816    

SFO: 995 67 035  

(IST: https://faerder.direktesfo.no/?id=36)  

Skolens sentralbord: 409 11 500  

Skolens 

hjemmeside: www.faerder.kommune.no/vestskogen-skole   

SkoleSMS (ved sykdom eller andre beskjeder til dagen  

 – send SMS før kl.08.00):   

Send [trinn] [tekst] til 594 44 206.   

Eks: «1 Per er syk i dag. Hilsen Kari.»   

Foreldrekontakter: Marte Ervik (mor til Alma) og Jytte 

Eggen (mor til Maud). FAU: Hanne Pettersen (mor til 

Jørgen)  

 

 

SOSIALE FERDIGHETER:  

-Jeg venter på tur når jeg skal snakke 

med en voksen. 

- Jeg går direkte til garderobeplassen 

min, og kler på/av meg med en gang. 

 

I forbindelse med temaet vi er inne i, ønsker vi oss legemiddelembalasje til “apoteket” vårt 

(eks. pilleesker/bokser, esker) Hvis noen har barnevennlige redskaper vi kan bruke til å leke 

“sykehus”, ønsker vi oss også dette (eks. Bandasjer, hansker, stetoskop og munnbind). Ta med 

på skolen og lever til lærer. 
 

I matematikk har elevene fått et nytt mattehefte som de skal ha lekser i 

framover. Denne uka er lekse å gjøre tre sider i heftet. Leksene er emner vi har 

jobbet med på skolen og er ment til mengdetrening og repetisjon. Allikevel er det 

viktig at en voksen veileder og legger til rette for gode lekserutiner. Les mer her:  
https://foreldrepulsen.no/gsarkiv/tips-til-hjemmeskole-og-leksehjelp/ 

Ta med heftet til skolen på torsdag :) Det er valgfri lekse med Multi nettoppgaver       

 

 I norsk har vi de “engelske“ bokstavene igjen. Disse jobber vi med på skolen. 

Bokstavene er C-W-Q-Z-X. Denne uken starter vi med lese- og skrivelekse. Boken 

ble sendt hjem i uke 1 med informasjonsskriv og eksempler på hvordan leksa vil 

være fremover. Her kunne foresatte gi tilbakemelding på opplegget. Foresatte skulle også signere 

informasjonsskrivet.  Det blir lekse fra mandag til torsdag. Det er viktig å lese hver dag. Boka 

samles inn torsdag. 

I engelsk denne uken skal vi begynne å lære oss navnet på noen kroppsdeler.  

Vi er i gang med nytt tema: «Den magiske kroppen». Vi skal lære oss navn på ulike kroppsdeler, og 

starte et forsøk som vi skal følge frem til vinterferien. 
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Diverse informasjon for uke 2: 

• Onsdag: Uteskole til Aronsletta. Vi drar på tur så fort vi er klare. Barna må være klare for 

tur når de kommer om morgenen (dersom de kommer nærmere kl. 08.30). Fint hvis barna kan 

ha på seg ulltøy innerst og evt. fleece, når de kommer om morgenen. Det er lurt med ekstra 

varme votter/sokker i sekken, og varme vintersko. Vi tenner bål denne onsdagen. Hvis 

ønskelig, ta med bålmat (pølser eller ostesmørbrød), grillspyd og vedkubbe hvis dere har. 

Elevene trenger ikke å ha med pennal eller bøker.   

• Husk å merke alle klær! 

• Tøm den blå mappa for ark og informasjon. 

• Hvis det er nok snø, er det lov å ta med akematter eller rumpeakebrett. Husk navn! 
 

Læringsmål: Lekser 

NORSK: 

- Jeg kan lese teksten i lese- og 

skriveboka. 

- Jeg kan skrive teksten i 

“bokstavhusene” i lese- og 

skriveboka. 

  Lekse fra mandag til torsdag: 

- Lese teksten i lese- og skriveboka hver dag. 

- Skrive teksten i lese- og skriveboka. Husk blyantgrep, og vær 

nøye.                

       

 

MATEMATIKK: 

- Jeg kjenner igjen og kan skrive 

tallene til 20  

- Jeg forstår + og - og kan bruke 

addisjon og subtraksjon i 

praktiske oppgaver knyttet til 

egen hverdag  

- Jeg kan betale med mynter opp 

til 20 kr 

- Jeg kan fortelle hvordan jeg 

tenker 

Lekse fra mandag til torsdag: 

Tre sider i matteheftet. Første side er “leseside” 

 

Valgfri lekse: 

Multi nettoppgaver, tallene til 20 

https://podium.gyldendal.no/MNO1-4/1b/9/d/1 

 

ENGELSK:  

-Jeg synger med på engelske 

sanger. 

 

Lytte til sangen  

"Head and shoulders", syng med og gjør bevegelsene. 

 

 

 

Ukas ord og begreper:  

Hode, arm, hånd, bein, fot, mage og bryst 

   Hilsen oss voksne på 1. trinn 

 

https://podium.gyldendal.no/MNO1-4/1b/9/d/1
https://supersimple.com/song/head-shoulders-knees-toes-speeding-up/

