
 

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:  

 -Hvis jeg synes noe er 

“kjedelig”, holder jeg det for 

meg selv. 

-Jeg sier hyggelige ting til 

andre. 

-Jeg lar andre få bli med i 

leken. 

 

I matematikk har vi kastet papirballer mot en gjenstand, målt med blyant og 

skrevet resultatene opp etter 1. 2. 3. og 4. kast. Vi har også jobbet med talloppgaver og hatt tier-

venn-BINGO. Elevene har fått et mattehefte som de jobber med hjemme, 10 minutter hver uke 

framover. Tegn/pynt/farg/skriv på forsiden. Det er ikke meningen å gjøre alle arkene ferdig så fort 

som mulig. Er det ønske om mer matte hjemme, gjør da valgfrie oppgaver      

                                                

 I norsk er det bokstavene Bb og Kk. Bokstaven Bb er fra mandag til tirsdag, og 

bokstaven Kk er fra onsdag til fredag. Lekser er til tirsdag og fredag.  

 

I engelsk synger vi engelske sanger om fargene, og øver på fargenavn gjennom 

lek (for eksempel ”fluesmekker” og ”Kaboom!”).  

Elevene har fått egen Feide-innlogging (brukernavn og passord), limt inn i den blå 

mappa. Det vil stå på ukebrevet når elevene skal bruke dette hjemme. Vi øver på 

å logge inn, på skolen. 

Tverrfaglig tema:  
Vi avslutter temaet “Familie”, og skal starte opp med et lite juletema, frem mot jul. Gruppene skal få 

vise frem huset sitt og fortelle. Husene blir fortsatt stående i gata vår, og vil bli pyntet til jul. 
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Diverse informasjon for uke 48:  

• Onsdag: Uteskole til “Labyrinten”. Vi drar på tur så fort vi er klare.   

• Barna må være klare for tur når de kommer om morgenen (dersom de kommer 

nærmere08.30).                                   

• Viktig med klær etter været. Husk å merke alle klær! 

• Minner om at dere foresatte sjekker det barna har skiftetøy, og tar med vått/skittent tøy 

hjem.  

• Vi tenner bål denne onsdagen også. Hvis ønskelig, ta med bålmat (pølser, ostesmørbrød, 

pinnebrød osv.), grillspyd og vedkubbe hvis dere har. 

• Tøm den blå mappa for ark og informasjon. 
 

Husk at leksene må gjøres sammen med en voksen som veileder der det trengs. 

Læringsmål: Lekse til tirsdag: Lekse til fredag: 

NORSK: 

- Jeg kan bokstavnavnene og 

bokstavlydene til Bb og Kk. 

- Jeg kan skrive bokstavene Bb 

og Kk.  

Blå er konsonanter.  

Rød er vokaler. 

Norskboka  

s. 96 

 

                             

Norskboka  

s. 100 

 

MATEMATIKK: 

- Jeg kan skrive tallene fra 1-10 

- Jeg kan addisjon til 10 

- Jeg kan telle videre som 

addisjonsstrategi; f.eks. teller 

jeg tre framover fra 5 på 

regnestykket 5+3 (5,6,7,8) 

- Jeg kan fortelle hvordan jeg 

tenker  

Ukelekse: Jobb i mattehefte (blå postmappe) 10 minutter. 

 

Valgfri lekse:  

Multi, kap. 8, D (forstå pluss)  
https://podium.gyldendal.no/mno1-4/1b?location=menuItem_8#menuItem_8 

 

Multi, kap. 3, G (Tangram) 
https://podium.gyldendal.no/mno1-

4/1a?location=menuItem_3#menuItem_3 

ENGELSK:  

-Jeg kan si “What colours do you 

like?” og “I like....”(feks. I like 

red and blue), og vet hva det 

betyr. 

 

Ukelekse: 

Jeg øver på å si “What colours do you like?” og  

”I like....” hjemme.  

 

Frivillig lekse: syng What's your favorite colour?  

 

Dersom dere har spørsmål så ta kontakt med oss enten på telefon, skoleSMS eller mail. Se 

også på hjemmesiden vår. Kontaktinformasjon står øverst på ukebrevet. 

  Hilsen de voksne på 1. trinn😊  

 

https://podium.gyldendal.no/mno1-4/1b?location=menuItem_8#menuItem_8
https://podium.gyldendal.no/mno1-4/1a?location=menuItem_3#menuItem_3
https://podium.gyldendal.no/mno1-4/1a?location=menuItem_3#menuItem_3
https://www.youtube.com/watch?v=WsL3PPwHLGY

