
 

Diverse informasjon for uke 15: 

• Det er endringer på sluttider denne uka, gjelder mandag og onsdag (se timeplan under). SFO 

går tilbake til vanlig åpningstid. 

• Vilde sin jobbmail fungerer nå!        
• Tusen takk for tilbakemeldinger ang. vennegrupper innenfor kohortene. Per i dag (vi mangler 

en del tilbakemeldinger) er det få som ønsker dette grunnet rødt nivå. Vi avventer og håper 

vi får til dette senere.  

• Minner om informasjonsmøtet torsdag 15.april kl 18.00, om oppstart høsten -21. 

• Onsdag: Uteskole til området rundt Aronsletta. Vi er på skolen i ca. en halv time for å 

forberede dagen. Husk klær etter været. 

• Hjemmeskoleoppgaver ligger på trinnets hjemmeside og brukes dersom barnet er i 

karantene.  

• Vi skal i gang med veiledet lesing denne uken. Hver elev får utdelt en bok som de skal lese, 

både i lekse og arbeide med på skolen. De får ny bok hver uke. Dette arbeider vi med for å 

utvikle gode lesestrategier - elevene skal lykkes med lesingen og mestre stadig nye tekster. 

Vi arbeider også med leseforståelsen, ved å gjennomgå spørsmålene bakerst i bøkene, samt 

snakke om hva elevene tror teksten handler om ved å se på bildene.  

• Utviklingssamtaler på TEAMS i uke 17 og 18. Dato/klokkeslett med svarslipp, 

samtalespørsmål, og “Veiledning for å logge inn på Teams” sendes i ranselpost. Lever 

svarslipp til lærer innen uke 17. 

 

Timeplan 

Mandag  

Ny tid 08.45-13.30 

 

Tirsdag  

08.45-12.45 

 

Onsdag  

Ny tid 08.45-13.30 

 

Torsdag  

08.45- 12.45 

 

Fredag  

08.45- 12.45 

 

Norsk Norsk Forberede uteskole Norsk Engelsk 
Pause 10.00-10-15 Pause 10.00-10.15 Uteskole fra 09.15 Pause 10.00-10.15 Pause 10.00-10.15 

Matte Matte  Matte Norsk 
Mat +Storefri 

11.00-12.00 

Mat +Storefri  

11.00-12.00 
 Mat +Storefri  

11.00-12.00 
Mat +Storefri 

11.00-12.00  

Ukas pals  Tema  Tema Tema 

     

 

Utegym/musikk/fysisk aktiv læring flettes inn i fagene. Vi øver sosiale ferdigheter litt gjennom hele 

uka. Læringsaktiviteter innen ett eller flere fag på uteskole. 

 

 

Nok en fin uteskoledag med mye lek og læring, se bilder lenger ned       

 

 

 



 

Ukas ord og begreper i norsk:  

Faktabøker - Skjønnlitterære bøker 

Ukas ord og begreper i matematikk: 

Tiere og enere 

 

Læringsmål 

 

Lekser 

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Norsk: 

Les i veiledet lesebok.  

 

Norsk: 

Les i veiledet lesebok. 

 

Norsk: 

Les i veiledet lesebok.  

 

Norsk: 

Les i veiledet lesebok.  

Gjennomgå spørsmålene 

bakerst med en voksen 

hjemme. 

Matematikk: 

Se film om pluss og minus 

Se filmen HER 

Øv på telling, både 

oppover og nedover  

 

 

Matematikk: 

Løs 12 regnestykker i 

matteheftet om addisjon 

og subtraksjon 

Matematikk: 

Ekstra utfordring  

(valgfri lekse) Velg en 

eller flere oppgaver om 

store tall HER 

 

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

Vilde: vilde.maria.bartz-johannessen@faerder.kommune.no 

Merethe: merethe.magnussen@faerder.kommune.no  

Trinntelefon: 40906816 (ring utenom skoletiden, dvs. før 

eller etter undervisningstid) 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.»   

SFO: 995 67 035  

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

  

Skolens sentralbord: 409 11 500  

Skolens hjemmeside: 

www.faerder.kommune.no/vestskogen-skole   

Foreldrekontakter: Marte Ervik (mor til 

Alma) og Jytte Eggen (mor til Maud).  

FAU: Hanne Pettersen (mor til Jørgen)  

Labakken FAU Mats Torvik (far til Herman) 

Hilsen de voksne på 1. trinn        

 

 

Norsk: 

- Jeg kan gjenfortelle et eventyr med egne ord.  

- Jeg kan lese teksten i min veiledet lesebok. 

- Jeg kan svare på spørsmålene bakerst i min veiledet lesebok.  

 

Matematikk:  

-Jeg kan addisjon og subtraksjon i tallområdet 1-20  

-Jeg kan telle til 30 eller mer og vet at for eksempel i tallet 13, betyr 1-tallet én tier og 3-tallet 3 enere -og 

i tallet 31, betyr 3-tallet 3 tiere og 1-tallet 1 ener  

Engelsk:   

-Jeg lytter til eventyr på engelsk. 

PALS/Smart:  

Humor – Jeg kan glede meg selv og andre med smil og latter. 

 

Utholdenhet – Jeg holder ut selv om jeg har lyst å gi opp. 

https://www.nrk.no/skole-deling/?mediaId=24829
https://skole.salaby.no/1-2/matematikk/store-tall3
mailto:ellen.elisabeth.viernes.larsen@faerder.kommune.no
mailto:vilde.maria.bartz-johannesen@faerder.kommune.no
mailto:Merethe: merethe.magnussen@faerder.kommune.no 
https://faerder.direktesfo.no/?id=36
http://www.faerder.kommune.no/vestskogen-skole


 

 

    

    

    

 


