
UKEBREV UKE 47 

  
 

 
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 lar være å stikke blyanten i 
viskelæret. 

• Jeg sier hyggelige ting til vennene 
mine. 

UKAS TEMA: 
«HIPPOCAMPUS» 

 
Informasjon til hjemmet:  

Vi takker både elever og foresatte for godt forberedte og gjennomførte utviklingssamtaler. 
Heldigvis fungerte teknikken godt. 

Leseleksa: Mange har gitt oss tilbakemelding på leseleksa. Fint om flere vil gjøre 

det. Hvordan fungerer leseleksa i Kaleido? Motivsjon, mengde og vanskegrad.  

 PALS/smART: Snakk med eleven om ukas PALS/smART. Vi ser at mange av elevene 

biter/tygger på blyantene, stikker blyanten i viskelærene, tegner på viskelærene og brekker 
blyanter. 

På mandag skal elevene komme ferdig påkledd med 
utebukse og støvler (regntøy hvis regn). 
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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: I løpet av uka 
skal du ha lest s. 58, 59, 60 og 
61. 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: read (lese) – write (skrive) – 
draw (tegne) – go (gå) – sing (synge) – 
listen (høre) 

https://skole.salaby.no/1-
2/engelsk/my-school/learn-the-
words-classroom 
 
 

                                   

Timeplan:  

 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

08.30 

– 

09.45  

Uteskole til 
Prestegårds-
skogen 
(Labyrinten) 

 
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 

PALS 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 Ingfrid, Ida, Kirsti og Espen 
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