
 

Kontakter:  
Sissel: sissel.andersen@faerder.kommune.no  

Ellen: ellen.elisabeth.viernes.larsen@faerder.kommune.no   
Merethe: merethe.magnussen@faerder.kommune.no  
Trinntelefon: 40906816    

SFO: 995 67 035  

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

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: «1 Per er syk i dag. Hilsen Kari.»   
Foreldrekontakter: Marte Ervik (mor til Alma) og Jytte Eggen 

(mor til Maud). FAU: Hanne Pettersen (mor til Jørgen)  

 
SOSIALE FERDIGHETER:  

-Jeg følger rødt, gult og grønt 

lys: 

Rødt: Jeg er helt stille og har 

hendene i fanget. Jeg snakker 

kun når jeg får ordet. 

Gult: Jeg hvisker. 

Grønt: Jeg bruker innestemme, 

og snakker om oppgaven. 

- Jeg går direkte til 

garderobeplassen min, og kler 

av og på meg med en gang. 

 

 

 

I matematikk har vi denne uke bl.a. laget ulike mønster av geometriske 

figurer på gulvet. Elevene har også tegnet mønster i rutebøkene sine. Det 

ble laget mange fine og morsomme mønster :) Denne uka skal vi øve på å 

løse tekstoppgaver sammen. Leksefri denne siste uka før jul, men hvis noen føler for det, er det lagt 

noen lenker til oppgaver på Salaby skole       

 

 I norsk har vi nå jobbet oss gjennom og øvd på alle bokstavene i alfabetet, utenom 
“de engelske” C, Q, W, X, Z. De jobber vi med etter jul. Det er leksefri denne siste 

uken før ferien, men øv gjerne hjemme på bokstavlydene til bokstavene vi har hatt, og 
prøv å sette bokstaver sammen til ord. 

 
I engelsk skal vi fortsatt øve på julesanger, og lære oss juleord på engelsk. 

 

Tverrfaglig tema:  
Ulike tradisjoner, pynt, sang, fortellinger, grøt og kos :)  
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Diverse informasjon for uke 51: 

• Siste skoledag før juleferien, er fredag 18. Desember. Skoledagen slutter kl 12.00. 

• Siste skoledag: Elevene får servert risengrynsgrøt i lunsjen (ta gjerne med ei skive hvis man 
blir mer sulten). Hvis man ønsker, så er det lov å ta med noen kjeks/julekaker og en ½ liter 

brus/saft/jus. Ta gjerne på en nisselue/nisseklær. Vi skal gå rundt juletre, synge, leke og 
kose oss. 

 
• Onsdag: Vi skal være på skolens område. Barna må være kledd for å være ute når de 

kommer om morgenen (dersom de kommer nærmere 08.30). Vi skal ikke ha bål. Hvis ønskelig, 
ta med pølser el ostesmørbrød innpakket i aluminiumsfolie med navn på, så varmer vi det i 
stekeovnen. Elevene trenger ikke å ha med pennal eller bøker.                                

• Viktig med klær etter været. Det er mange barn som fryser når de ikke har varme klær 

under regntøy. HUSK ull innerst, både på kropp og føtter. Det er lurt å ha ekstra votter i 

sekken.  

• Minner om at dere foresatte sjekker det barna har skiftetøy, tar med vått/skittent tøy 

hjem, og ser at garderobeplassen er ryddig. NB! Ta alt i garderoben med hjem til ferien 

(innesko kan stå i hylla). 

• Tøm den blå postmappa for ark og informasjon. Elevene har fått et skriv om gratis utlån av 

vinterutstyr og ny oppdatert klasseliste.  

• Første skoledag etter juleferien er mandag 04.01.2021. 

 

Læringsmål: Leksefri uke 51, men du kan velge å gjøre valgfri lekse. 

NORSK: 

- Jeg kan bokstavnavnene og 
bokstavlydene til bokstavene vi 

har lært til nå. 
- Jeg kan også skrive disse 

bokstavene. 

Valgfri lekse: 

Øve på bokstavene                         

       Valgfri lekse: 

Øve på bokstavene 
 

MATEMATIKK: 
- Jeg kan skrive og finne nabotall 

og mengder opp til 10 eller 20 

- Jeg forstår + og - og kan bruke 

addisjon og subtraksjon i 

praktiske oppgaver knyttet til 

egen hverdag 

- Jeg kan fortelle hvordan jeg 

tenker 

Valgfri lekse: 
Salaby skole:  
“Dra tingene til riktig sted” 

https://skole.salaby.no/1-2/matematikk/mengder-og-storrelser/dra-
til-rett-sted 

 

“Skurk på svøm”  
https://skole.salaby.no/1-2/matematikk/addisjon/fishrace 

 

ENGELSK:  
-Jeg er med og synger engelske 

sanger. 
 

Valgfri lekse: 

Syng We-wish-you-a-merry-christmas og/eller gjør 

Oppgaver 

Dersom dere har spørsmål så ta kontakt med oss enten på telefon, skoleSMS eller mail. Se 

også på hjemmesiden vår. Kontaktinformasjon står øverst på ukebrevet. 

  God juleferie!   Hilsen de voksne på 1. trinn  
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