
UKEBREV UKE 34 

  
 

 
Kontakter: 

Ida: ida.bergsli@faerder.kommune.no 

Kirsti: kirsti.wage@faerder.kommune.no 

Ingfrid: ingfrid.tollnes@faerder.kommune.no  

Trinntelefon: 409 06 820 

SFO: 995 67 035 

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: «2 Per er syk i dag. Hilsen Kari.» 

 

Ukas PALS/smART 

ANSVARSBEVISSTHET:  
Det er når vi tar ansvar for det vi gjør og 

passer på det vi har. 

 
• Jeg finner plassen min i rekka. 

• Jeg går på høyre side opp trappa. 

• Jeg går rolig til plassen min. 
 

UKAS TEMA: 

“JEG PASSER INN.” 

 

 

Informasjon til hjemmet:  

 

VELKOMMEN TIL 2. TRINN!                                                                            
Vi ønsker to nye elever, Ronja og Aysha, velkommen til trinnet. Vi gleder oss til å se dere alle 

igjen. Fagarbeidere på trinnet er Espen (fem dager i uka) og Ann Cathrin (en dag i uka). 

Trinnet har dette året fått to undervisningsrom på storskolen. Oppstillingen foregår utenfor 

lilleskolen. På grunn av covid 19 er det ikke anledning for foresatte å være med inn. I 

garderoben har elevene fått en kasse som de skal legge skiftetøy i. Alle skal også ha innesko.                                                                                                                    

Relasjonsbygging er skolens PALS fokus de første ukene. Det betyr at vi arbeider med regler 

og rutiner, og har lekpregede aktiviteter. 

Skooler blir ikke tatt i bruk lenger. På skolens hjemmeside finner dere all informasjon.                                                                                                                    

Se bilder nederst i dokumentet. 

 

Hilsen Ingfrid, Ida, Kirsti og Espen 
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Timeplan:  

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

08.30 

– 

09.45  

Vi møtes utenfor 
lilleskolen. Der får 
dere nye 
oppstillingsplasser. 
 
Samling 
Sang 
Navneleker 
 
Mat og storefri 
 
 
Uteskole til 
Tørkopp 

 

Samling 
Relasjonsbygging, 
rutiner, regler og 
leker 
  

Samling 
Relasjonsbygging, 
rutiner, regler og 
leker 
 

Samling 
Relasjonsbygging 
rutiner, regler og 
leker 
  

Samling 
Relasjonsbygging, 
rutiner, regler og 
leker 
 

 Pause Pause Pause Pause 

10.00 

– 

10.45 

Relasjonsbygging, 
rutiner, regler og 
leker 
 

Relasjonsbygging, 
rutiner, regler og 
leker 
 

Relasjonsbygging 
rutiner, regler og 
leker 
 

Relasjonsbygging, 
rutiner, regler og 
leker 
 

 Mat og storefri Mat og storefri Mat og storefri Mat og storefri 

11.45 

12.45 

Relasjonsbygging, 
rutiner, regler og 
leker 
 

Relasjonsbygging, 
rutiner, regler og 
leker 
 

Relasjonsbygging 
rutiner, regler og 
leker 
 

Relasjonsbygging, 
rutiner, regler og 
leker 
 

 Pause Slutt 12:45 Slutt 12:45 

13.00 

14.00  

Slutt 13:00 Relasjonsbygging, 
rutiner, regler og 
leker 
 

  

SLUTT 14:00 14:00 

                                                     

 

Tenk over dette! 

 

 

 

 

Hvordan var det å 
begynne på skolen 
igjen? Hva har jeg lyst 

til å gjøre eller 
lære på skolen? 

Hvilke regler trenger 

vi i friminuttene? 



 

 

 

 


