
  

UKAS TEMA: JEG OG DE ANDRE  
  
UKAS BEGREPER: SELVBILDE, VENNSKAP, LOJAL, OPPMERKSOMHET  
          

Klokken  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

   
08:30 -  
10:00  

Lesekvart / Tema  
  

UKAS MÅL  
  

                         
  

Lesekvart/Tema  
  

Matematikk  
/  

Norsk  
/  

Engelsk  

Lesekvart/Tema  
  
  

Gå gjennom ukas mål 
og samtale om dette.   

  
  

Lesekvart/ 
Tema  

  
  

Kroppsøving: 
Innegym, husk 

innesko :)  
  

Engelsk  

Lesekvart/Tema  
  
  
  
  

 10:00-
10:15  

Pause  Pause  Pause  Pause  Pause  

   
10:15 -  
11.15  

  
LEKSER  

Matematikk  
/  

Norsk  
 /  

Engelsk  

Uteskole for hele trinnet  
  

TEMA  
  

Kroppsøving: 
Se 1.time  

  
Engelsk  

  
LOGG  

11:15-
12:00  

Mat & storefri  Mat & storefri  Mat & storefri  Mat & 
storefri  

Mat & storefri   

   
12:00 –  
13:00  

Norsk/Matematikk  
  
  

Matematikk  
/  

Norsk  
/  

Engelsk  

Husk: varme klær og sko, 
ekstra votter/hansker, 

godt med drikke og 
bålmat for de som ønsker 

det. Hvis dere 
har vedkubbe, er det 

også supert!   

TEMA  
  

Kroppsøving: 
Se 1.time  

  
Engelsk  

Oppsummering  
  
  

13:00-
13:15  

Pause  Pause  Pause  Pause  Pause  

13.15  Matematikk/ 
Norsk  

  
Slutt: 14.00  

   
   

Slutt: 13:00  

Uteskole  
  

Slutt: 14:15  

Klassens time  
  

Slutt: 14:15  

PALS  
  

Slutt: 14.00  

  
• Egypt-prosjektet ble avsluttet på fredag før vinterferien med en Kahoot. Det 

er morsomt å se at elevene har tilegnet seg mye kunnskap om temaet og 
viser stor Kahootentusiasme.   

  

  
• Vi begynner nå med et nytt tema som heter JEG OG DE ANDRE. Vi følger et 

undervisningsopplegg som kalles LINK. "Link er laget for å styrke barn og 



unges tro på seg selv, styrker opplevelsen av tilhørighet og bidra til 
handlekraft og hjelpsøking når det er fornuftig". 
 

• Hold av tirsdag 16. mars! Den dagen blir det foreldremøte på TEAMS. 
Innkalling kommer!   

  
• Mandag 22. mars skal elevene på femte trinn gjennomføre UNG-DATA 

undersøkelsen. Ungdata er lokale barne- og ungdomsundersøkelser, der 
skoleelever over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det, og 
hva de driver med på fritiden. Undersøkelsene er tilpasset barn og ungdom 
på mellomtrinnet (5. - 7. trinn), ungdomstrinnet og i videregående 
opplæring. (Deltakelsen er frivillig.) Elevene får i løpet av denne uka med seg 
et informasjonsskriv hjem. Informasjon kan også leses 
på https://www.ungdata.no/hva-er-ungdata  

  
BESKJED FRA REKTOR:  
Onsdag 14. april kl. 18 vil jeg invitere alle foresatte til et informasjonsmøte på Teams eller Zoom som 
skal omhandle Labakken skole og den spesielle høsten vi går i møte. Ledelsen på den nye skolen vil 
presentere seg og fortelle om hvordan vi organiserer oss. For øvrig informerer vi om; antall barn på 
trinnet og hvordan trinnet organiserer seg, generelt om antall ansatte per trinn, inndeling av dagen 
og start og slutt-tider. Siden det deltar veldig mange på dette møtet kan jeg dessverre ikke åpne opp 
for spørsmål underveis. For at jeg skal treffe med informasjonen er det derfor viktig at jeg vet noe 
mer om hva dere foreldre lurer på. Jeg ber foreldrekontaktene om å samle sammen trinnets spørsmål 
og sende dem til meg på e post innen fredag 26. mars.   
Jeg ser fram til «å møtes».  
Vennlig hilsen   
Lill Kristin Høier Sandvik, rektor   
  
                                                                                                    

• Det vil ikke bli servert rundtstykker på mandager fremover. Dette er 
pga. tema som settes i gang etter vinterferien. Alle elevene skal få 
dette med seg og delta. I tillegg vil det i et par uker fremover være 
vikarer på trinnet. Se info under.   
  

• Vilde kommer til å være 50% borte pga. graviditeten. Hun er 
fortsatt kontaktlærer og skal følge opp sine elever, så det vil ikke bli 
endringer i skole-hjem-samarbeidet. Hun kontaktes på mail og tlf.   

  
• Markus er sykmeldt 1-2 uker pga. operasjon i albuen. Det blir 

selvfølgelig satt inn vikar. Skulle det være noe spesielt er det bare å 
ta kontakt med Nina Constance.  

  

https://www.ungdata.no/hva-er-ungdata


                                                       UKESLEKSER  
  
BLÅ  GUL  RØD  

Norsk:  
• Relemo (10 min hver dag)  
• Les:   
https://www.nysgjerrigper.no/bl
adet/2017-1/har-fisker-venner/  
  
  
Skriv minst 30 ord om noe du har 
lært om fiskene.'  
  
Engelsk:   
Les s. 78 - 79 i Stairs textbook - 
både inni deg og høyt for noen.   
Gjør kopiark som hører til "My 
cats"   
  
  
  
Matematikk:  
60 minutter Multi Smart Øving  

Norsk:   
• Relemo (10 min hver dag)  
• Les:  

https://www.nysgjerrigper.no/bl
adet/2017-1/har-fisker-venner/  
  
  
Skriv minst 50 ord om noe du har 
lært om fiskene.  
  
Engelsk:   
Les s. 80 - 81 i Stairs textbook- 
både inni deg og høyt for noen.   
Gjør kopiark som hører til "Magic 
cat"  
  
  
  
Matematikk:  
60 minutter Multi Smart Øving  

Norsk:   
Relemo (10 min hver dag)  

• Les:  
https://www.nysgjerrigper.no/bl
adet/2017-1/har-fisker-venner/  
  
Skriv minst 75 ord om noe du har 
lært om fiskene.  
  
Engelsk:   
Les s. 82 - 83 i Stairs textbook - 
både inni deg og høyt for noen. 
Gjør kopiark som hører til   
"A day in the life of Danny the 
cat"  
  
Matematikk:  
60 minutter Multi Smart Øving  
Noen for andre oppgaver i 
matematikk i Teams.  

  

  
Mål for uka:   
Norsk:  Jeg kan skrive, lese og forklare ukas begreper.  

Tema  Jeg kan ta imot ros.  
Jeg kan gi ros.  

Matematikk:  Jeg vet hva formlikhet er   
Jeg vet hva egenskapene til de forskjellige trekantene  
Jeg vet at summen til alle vinklene i en trekant blir 180°  

Engelsk:   Jeg forstår innholdet i det jeg leser.   
Jeg vet hva jeg skal gjøre når jeg leser et ord jeg ikke forstår.   
Jeg skriver enkle dikt på engelsk.   

  
  

Skolens hjemmeside:  
www.vestskogenskole.no  

Vilde (4A) e-post:   
vilde.fjellhaug@faerder.kommune.no   
Nina C. (4B) e-post:   
nina.constance.elgaaen@faerder.kommune.n
o  

Markus (4C) e-post:   

Tlf Nøtterøyskolene 
/ sentralbord: 40 91 
15 00   

   
Skole-sms:   
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markus.stoen.heien@faerder.kommune.no    
Ida e-post:   
Ida.solerod.jahren@faerder.kommune.no   

SKOLE: Send 
5(melding) til 5
9 44 42 06   
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