
UKEBREV UKE 48 

  
 

 
Kontakter: 

Ida: ida.bergsli@faerder.kommune.no 

Kirsti: kirsti.wage@faerder.kommune.no 

Ingfrid: ingfrid.tollnes@faerder.kommune.no  

Trinntelefon: 409 06 820 

SFO: 995 67 035 

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: 2 Per er syk i dag. Hilsen Kari. 

 

Ukas PALS/smART 

RESPEKT 
Det er når vi viser hensyn til oss selv, 

andre, ting og de som bestemmer. 

 
 

• Jeg greier å ha innestemme i 
gangen og ved vasken. 

• Jeg stopper opp med en gang jeg 
hører lydsignalet. 

• Jeg sier hyggelige ting til vennene 
mine. 

UKAS TEMA: 
«HIPPOCAMPUS» 

 
Informasjon til hjemmet:  

Ingfrid er sykemeldt 50% denne uken, og var også det forrige uke. Hvis det tar litt lenger 
tid enn vanlig før du får svar på mail/sms så er det derfor.  

Multi smart øving. Minner om at oppgavene tilpasser seg etter hva som blir 

svart. Hvis oppgavene blir for vanskelige er det kanskje fordi noen foreldre er litt for 
ivrige?  Det kommer kanskje neste uke oppgaver i bok/ ark for de som heller foretrekker 
det.  

PALS/smART: Snakk med eleven om ukas PALS/smART.  

Leseboka skal ligge i sekken hver dag. 
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 LÆRINGSMÅL LEKSER 

Norsk: 

• Jeg greier å trekke sammen lyder til 
ord. 

• Jeg kan fortelle noe fra leseleksa. 

• Jeg leser den samme teksten flere 
ganger. 

Kaleido lesebok: s. 36-37. I løpet 
av uka skal du ha lest s.36-37 
Snakk også om spørsmålene 
under. Dere voksne bestemmer 
hvor mye dere leser hver dag. 
Er det noen som vil svare skriftlig 
på spørsmålene, kan dere gi det 
til lærerne. 

Matematikk: 

• Målene er ulike ettersom hvilket 

kapittel du jobber i. 

 

 Multi smart øving. Anbefalt tid 

per uke er 60 min, du velger selv 

hvordan du vil fordele tiden over 

dagene. Helt greit å jobbe 

lenger. 

Engelsk 
• Jeg øver disse ordene og vet hva de 

betyr: jump (hoppe) – play (leke) – run 
(løpe) – Can you…? – I can… 

https://www.lokus.no/open/que
stelevnettsted12/In-the-
classroom 
 

                                   

Timeplan:  

 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

08.30 

– 

09.45  

Uteskole til 
Teieskogen 

 
Husk klær etter vær! 
 
Ta gjerne med mat å 
grille, fint om noen 
har en vedkubbe. 
 
 

Lesekvart 
Samling 

 

Lesekvart 
Samling 

Tema 
 

Lesekvart 
Samling 

Matte/ Engelsk  

Lesekvart 
Samling 

Matte/ Engelsk. 

 Pause Pause Pause Pause 

10.00 

– 

10.45 

Norsk: Skrive  Tema Matte / Engelsk Matte / Engelsk 
 

 Mat og storefri Mat og storefri Mat og storefri Mat og storefri 

11.45 

12.45 

Tema Kunst og håndverk 
/ Kroppsøving/ 
skriftforming 

Tema/Musikk Tema/Musikk 

 Pause Slutt 12:45 Slutt 12:45 

13.00 

14.00  

Slutt 13:00 Kunst og håndverk 
/ Kroppsøving/ 
Skriftforming 

  

SLUTT 14:00 14:00 

                                                     

Hilsen 2.trinn 
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