
UKEBREV FOR UKE 22 
Klokken Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

  
08:30 - 
09:45 

Lesekvart 
 

Matematikk 
    

Lesekvart 
 

Matematikk 

Lesekvart 
 

Målgjennomg
åelse  

 

Lesekvart 
 
Norsk 

Lesekvart  
 
Engelsk 

 Pause Pause Pause Pause Pause 

  
10:15 - 
11.15 

 
Norsk 

 

 
Norsk 

 
Uteskole 

Teiebanen 
 

 
        
Matematikk 

 
Logg 

 Mat & 
storefri 

Mat & 
storefri 

Mat & 
storefri 

Mat & 
storefri 

Mat & 
storefri  

  
12:00 – 
13:00 

 
Tema 

 
Engelsk 

 
Uteskole 

Teiebanen 

 
PALS         

TEMA 

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

  
Lekser 

 
Slutt: 14:00 

  
  
 

Slutt: 13:00 

 
Uteskole 

 
Slutt: 14:15 

 
TEMA 

 
Slutt: 14.15 

 
Time med 

Alex 
 

Slutt: 14.00 

INFO:  

• Vi har rolige fine uker med blide elever!! 

• Vi skal få gjennomført sykkelprøven før sommeren, Dette tilsier at dere må 

sjekke at sykkelen er i forskriftsmessig stand (bremser som funker, 

ringeklokke, rød refleks bak og hvit/gul refleks på pedalene). Vi ser over 

syklene på skolen og hvis de ikke er godkjent, får dere tilbakemelding.  

VI SJEKKER SYKLENE PÅ TIRSDAG! 

• Sommerles går av stabelen 1.juni. Vi oppfordrer dere alle til å lese mer om 

lesekampanjen her: https://altom.sommerles.no/informasjon-for-foreldre/ 

 

UKAS BEGREPER: skøyter, moro, hjelm, falle 

BLÅ GUL RØD 

HUSK Å ØVE PÅ UKAS MÅL! HUSK Å ØVE PÅ UKAS MÅL! HUSK Å ØVE PÅ UKAS MÅL! 

   

Norsk: 
Leselekse:  
Veiledet lesebok  
Lag en setning med hvert av 
ukas ord i OneNote, norsk, Uke 
22 

Norsk:  
Leselekse:  
Veiledet lesebok 
Lag en fortelling/ faktatekst på 
femti ord hvor du bruker ukas 
begreper. Skriv i  

Norsk:  
Leselekse:  
Veiledet lesebok. 
Lag en fortelling/faktatekst på 
åtti ord hvor du bruker ukas 
begreper. Skriv i  

https://altom.sommerles.no/informasjon-for-foreldre/


 
 
 
Engelsk:  

Rett teksten om Roald Dahl 
fra forrige uke.  
 
Lær deg disse glosene: 
what = hva 
who = hvem 
when = når 
where = hvor 
why = hvorfor 
 

 
Matematikk: 
Multi Smart Øving 60 minutter 
 

OneNote, norsk, uke 22 
 
 
 
Engelsk:  

Rett teksten om Roald Dahl 
fra forrige uke.  
 
Lær deg disse glosene: 
what = hva 
who = hvem 
when = når 
where = hvor 
why = hvorfor 
how = hvordan 
which = hvilken 
 
 
Matematikk: 
Multi Smart Øving 60 minutter 
 
 

OneNote, norsk, uke 22 
 
 
 
Engelsk:  

Rett teksten om Roald Dahl 
fra forrige uke.  
 
Lær deg disse glosene: 
what = hva 
who = hvem 
when = når 
where = hvor 
why = hvorfor 
how = hvordan 
which = hvilken 
how many = hvor mange 
how often = hvor ofte 
 
 
Matematikk: 
Multi Smart Øving 60 minutter 
 

 

PALS: Jeg tar ansvar når vi er på uteskole.  
Jeg rydder opp etter meg og er hyggelig med andre vi 
møter.  

Norsk:  Jeg leser ekstra godt på leseleksa hele uken. 
Jeg vet hvordan sj-lyden skrives. 
Jeg kan lage setninger med ukas begreper. 

Engelsk: Jeg kan oversette ukas gloser og jeg kan skrive dem riktig. 
Matematikk:  Divisjon 

Jeg kan forskjellen mellom divisjon og multiplikasjon 
Jeg vet hvordan jeg bruker gangetabellen til å løse 
divisjonsstykker 
Jeg kan løse divisjonsoppgaver med flersifrede tall. 
Jeg kan den lille gangetabellen 

TEMA Jeg vet hvor mange innbyggere det er i Færder 
Jeg kan litt om krigsminner i Færder 
Jeg vet hva de fem største øyene i Færder heter 

 

VED FRAVÆR KAN ELEVENE JOBBE MED FØLGENDE:  

NORSK:  ORDRIKET 5  

https://ordriket.no/read_container/c7ed88e8-346e-4724-8644-45e3a15e3174


  

MATEMATIKK: Multi smart øving  
                          Salaby - Matematikk  
Nettoppgaver Multi: 
https://podium.gyldendal.no/multi-nettoppgaver#menuItem_5b                              
ENGELSK:  Arbeidsprogram i OneNote  
                    Salaby - Engelsk   

 

Skolens hjemmeside:  
www.vestskogenskole.no  

Emma (5A) e-post:  
Emma.bakke.hagensen@faerd
er.kommune.no 

Nina C. (5B) e-post:   
nina.constance.elgaaen@fa
erder.kommune.no  

Markus (5C) e-post:   
markus.stoen.heien@faerde
r.kommune.no     
Anine e-post: 
anine.westhagen@faerder.k
ommune.no 

Tlf Nøtterøyskolene / 
sentralbord: 40 91 15 00  

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