
 

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:  

- Vi sier og gjør snille ting (omsorg). 

- Vi holder armer og bein for oss selv 

(ansvar). 

- Vi bruker rødt, gult og grønt lys 

(respekt). 

 

 

I matematikk jobber vi med likhetstegnet som betyr at det er like mye på begge 

sider. Til dette har vi brukt vektskåler og NUMICON klosser. For at vekten skal 

balansere, må det være like mye på begge sider. Det kan f.eks. være en treer kloss 

og en syverkloss på en skål og to femmerklosser på den andre skålen. Likhetstegnet 

står ikke alltid til slutt. Vi finner også hvilket tall som mangler i et regnestykke, for 

eksempel 12 =__ + 6. 

Elevene jobber videre med matteheftet hjemme. Vi har nå noe mer fokus på å skrive 

tallene riktig vei for å unngå feilmønster. Dersom noen blir ferdige med heftet, er det fint om man 

kan jobbe på Salaby med oppgavene der denne uka. Ingen krav om at alle oppgavene i matteheftet skal 

være løst, da det er “innsatsen som teller” og ikke nødvendigvis hvor mange oppgaver som er gjort        

 

I norsk fortsetter vi med å lese og skrive. Det er viktig å bruke tid på å lytte ut 
bokstavlydene i ord. Hva er den første lyden, midterste lyden og siste lyden i et 

ord. Dette er lurt å gjøre med leseleksa også😊  
 

I engelsk har elevene laget fine kort. Fremover skal vi lære oss navn på bær og frukt. 

«Den magiske kroppen»
Vi har lært om lungene, og prøvd å finne ut hvor mye luft vi får plass til i lungene. Vi har 

laget “lunger” av poser og sugerør. Elevene har fått disse med seg hjem i sekken. 

 
 

 

Diverse informasjon for uke 7: 

mailto:sissel.andersen@faerder.kommune.no
mailto:ellen.elisbeth.viernes.larsen@faerder.kommune.no
mailto:Merethe: merethe.magnussen@faerder.kommune.no 
https://faerder.direktesfo.no/?id=36
http://www.faerder.kommune.no/vestskogen-skole


• PALS: Her er vi godt i gang med å øve på trinnreglene. Framover velger vi å kalle regler for 

forventninger, da regler ofte knyttes til noe man ikke skal. Vi fortsetter med forventninger 
til hva som skal til for at alle skal ha det godt på skolen. Nå trener vi på å inkludere andre i 
lek (omsorg) ved å spørre den som står alene om: “Vil du bli med på leken?”. Vi trener også på 

ansvar og respekt bl.a. hvordan vi skal være i garderoben for at alle skal ha det bra, og 
hvordan vi skal være ute. Vi fortsetter også å øve på rødt, gult og grønt lys: lytte, 

hviskestemme og innestemme. Elevene trener bl.a. gjennom rollespill og øving, og dette er en 
kontinuerlig prosess. Vi voksne roser når vi ser elever som gjør som forventes. Vi holder 

også på med en liten trivselsundersøkelse, der elevene prater en til en med en voksen om 
hvordan det er å være elev på 1.trinn, og hva som skal til for å trives.  

• 1. mars får vi ny elev😊  

• Onsdag: Uteskole på skolens område. Barna må være klare for å være ute når de kommer om 
morgenen (dersom de kommer nærmere kl. 08.30). Hvis du vil: ta med pølser/ostesmørbrød 

 (i folie merket med navn!) så varmer vi det i ovnen. 
• Gi oss generelle beskjeder på skolesms, da får alle lærerne samme informasjon.  

 

Læringsmål: Lekser 

NORSK: 

- Jeg kan lese teksten i lese- og 

skriveboka. 

- Jeg kan skrive teksten i 

“bokstavhusene” i lese- og 

skriveboka. 

- Jeg kan si alfabetet fra A til Å 

  Lekse fra mandag til torsdag: 

- Lese teksten i lese- og skriveboka hver dag. 

- Skrive teksten i lese- og skriveboka. Husk blyantgrep, og 
vær nøye. Skriv bare det det er plass til. 
 

-EKSTRA: Skriv leksa med store og små bokstaver (stor 
bokstav i starten av setninger og på navn).              

MATEMATIKK: 

- Jeg forstår begrepene 

addisjon/subtraksjon 

- Jeg forstår likhetstegnet og at det 

betyr like mye på hver side. 

- Jeg kan telle videre fra 10 og 15 

- Jeg kan fortelle hvordan jeg 

tenker. 

Lekse fra mandag til torsdag: 

To sider i matteheftet. Du kan gjøre mer hvis du vil. 

Valgfri lekse: 
Salaby skole (Feideinnlogging): Lag regnestykker med minus 

https://skole.salaby.no/1-2/matematikk/subtraksjon/minuskluss 

Salaby skole (Feideinnlogging): Hvilket tall mangler? 

https://skole.salaby.no/1-2/matematikk/tallmonstre/finn-riktig-tallrekke 

 

ENGELSK:  

-Jeg kan si to nye fruktord og vet 

hva det betyr. 

-Jeg kan si I like...(eks. I like apples) 

I don’t like... 

Jeg øver på å si navnet på minimum 2 frukter/bær på 

engelsk, hjemme med en voksen. 

Velg her: Fruit and berries 

Flere ord: Fruit and berries 2 

 

 

Ukas ord og begreper:  

lunger, tarm og fordøyelsen.  

God vinterferie! 

Hilsen oss voksne på 1. trinn 


