
UKAS TEMA:   ANDRES TRIVSEL – DITT   ANSVAR       
  

UKAS BEGREPER:  malerier, collager, akvareller, tegninger og skissebøker                                                                                                                              

  
UKAS SANG: HAPPY NEW YEAR 
  
DKS og tur til Haugar er avlyst.  

Klokken Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

  
08:30 - 
10:00 

  
UKAS  MÅL 
  
                        
  

Matematikk 
/ 

Norsk 
/ 

Engelsk 

  
  
Gå gjennom ukas mål og 
samtale om dette.  
  
  

TEMA 
  
Kroppsøving: Innegym, husk 
innesko :) 
  
PALS 

  
Logg  
  
  
  

 10:00-10:15 Pause Pause Pause Pause Pause 

  
10:15 - 
11.15 

Matematikk Matematikk 
/ 

Norsk 
/ 

Engelsk 

Uteskole for alle 
Vi går til Magnhildås ved 
Hella 

TEMA 
  
Kroppsøving: Se 1.time 
  
PALS 

  
Matte 

11:15-12:00 Mat & storefri Mat & storefri Mat & storefri Mat & storefri Mat & storefri  

  
12:00 – 
13:00 

Norsk/ Tema 
  
  

Matematikk 
/ 

Norsk 
/ 

Engelsk 

Uteskole for alle 
  

TEMA 
  
Kroppsøving: Se 1.time 
  
PALS 

Engelsk 
  

13:00-13:15 Pause Pause Pause Pause Pause 

13.15 Tema/ Norsk 
  
Slutt: 14.00 

  
  
Slutt: 13:00 

Uteskole for alle 
  
Slutt: 14:15 

Klassens time 
  
Slutt: 14:15 

Oppsummering 
  
Slutt: 14.00 



  

• Hver mandag blir det servert ferske rundstykker. Hver enkelt elev må ta med seg pålegg som hun/han 
skal spise, og smørekniv til å skjære opp rundstykkene.  

• Vi ønsker små og store et godt nytt år og takker for hyggelig og smakfull hilsen som vi fikk til jul.  
• Anita slutter som lærer  på femte trinn. Hun skal fra januar jobbe som kontaktlærer på sjette. Ida 

Solerød Jahren er tilbake fra barselspermisjon og vil overta Anitas timer hos oss. Vi ønsker Ida 
velkommen! 

• Det blir ingen lekser denne første uka etter juleferien, men vi oppfordrer alle til å lese 15 min. hver dag. 
(Dersom det blir gjort lite i timene, kan elevene få beskjed om å gjøre ferdig arbeider hjemme). 

NB! Alle møter på skolen til vanlig tid!  
  

 
Foto: https://www.fineart.no/kunstner/edith-spira  

  

https://www.fineart.no/kunstner/edith-spira


Edith Spira (f. 1951) bor og arbeider på Nøtterøy og i Wien. Horisonter er Spiras første retrospektive museumsutstilling 
som presenterer malerier, collager, akvareller, tegninger og skissebøker fra 1990- tallet frem til 2020. Spiras malerier tar 
ofte utgangspunkt i sanseinntrykk fra natur, landskap eller arkitektur hvor stedenes farger, temperatur og lysforhold 
skaper et utgangspunkt for ulike stemningsleier. https://vestfoldmuseene.no/kalender/edith-spira-horisonter/ 

  
  
Dersom du er syk, kan du jobbe med dette:  
NORSK: https://ordriket.no/read_container/c7ed88e8-346e-4724-8644-45e3a15e3174 
  
Dersom du er syk, kan du jobbe med dette: 
MATTE: Multi smart øving 
https://tibet.gyldendal.no/access/login?site=smartexercisemulti 
  
Dersom du er syk, kan du jobbe med dette: 
ENGELSK: https://stairsonline5.cappelendamm.no/stairsonline567/grammatikktemaoversikt.html (grammar) and 
https://www.moava.org/index.php?pageID=9&categoryID=435 (english games and tasks) 

  
                                                        LEKSER 
  
BLÅ   RØD 

Norsk: Norsk: Norsk: 

  

  
Mål for uka:  

TEMA: Jeg går rolig i gangen. 
Jeg rekker opp hånda når jeg skal si noe 
Jeg kommer inn til timen når det ringer. 

https://vestfoldmuseene.no/kalender/edith-spira-horisonter/
https://ordriket.no/read_container/c7ed88e8-346e-4724-8644-45e3a15e3174
https://tibet.gyldendal.no/access/login?site=smartexercisemulti
https://stairsonline5.cappelendamm.no/stairsonline567/grammatikktemaoversikt.html
https://www.moava.org/index.php?pageID=9&categoryID=435


Jeg er rolig i timene 

Norsk: Jeg vet at Edith Spira:  
-er født i 1951 
-bor og arbeider på Nøtterøy og i Wien  
-er kunstner  
-har en utstilling på Haugar som heter HORISONTER 
-er opptatt av natur, landskap og arkitektur i sine arbeider 

Matematikk: Jeg vet hva desimaltall er 
Jeg kan skrive og bruke tall med tideler og hundredeler 
Jeg kan runde av til nærmeste hele tall 

Engelsk:    

PALS: Jeg går rolig i gangen. 
Jeg rekker opp hånda når jeg skal si noe 
Jeg kommer inn til timen  når det ringer. 
Jeg er rolig i timene 

 
  
Skolens hjemmeside: 
www.vestskogenskole.no 
Vilde (4A) e-post:  
vilde.fjellhaug@faerder.kommune.no  
Nina C. (4B) e-post:  
nina.constance.elgaaen@faerder.kommune.no 
Markus (4C) e-post:  
markus.stoen.heien@faerder.kommune.no   
Ida e-post:  

Ida.Solerod.Jahren@faerder.kommune.no 

Tlf Nøtterøyskolene / sentralbord: 
40 91 15 00  

  
Skole-sms:  
SKOLE: Send 5(melding) til 
59 44 42 06  

  

 

http://www.vestskogenskole.no/
http://vilde.fjellhaug@faerder.kommune.no
http://nina.constance.elgaaen@faerder.kommune.no
http://markus.stoen.heien@faerder.kommune.no
mailto:Ida.Solerod.Jahren@faerder.kommune.no


  

  

  

 


