
 
Kontakter:  

Sissel: sissel.andersen@faerder.kommune.no  

Ellen: ellen.elisabeth.viernes.larsen@faerder.kommune.no   

Merethe: merethe.magnussen@faerder.kommune.no  

Vilde: vilde.maria.bartz-johannesen@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 holder hender og føtter for 

meg selv. 

-Jeg holder meg til min kohort og 

uteområde. 

- Jeg venter tålmodig til det er klart 

for min kohort å gå inn i 

garderoben. 

- Jeg er rask i garderoben. 

- Jeg lytter til den voksne og gjør 

det jeg får beskjed om. 

 

I matematikk har vi denne uka jobbet med matematiske påskeoppgaver, det å telle videre 

fra et tall og kartleggingsprøve. Vi øver også på å forstå minus bedre og på å finne 

forskjellen på f.eks. to grupper av barn. Vi har også hatt natursti på uteskole.  

 

I norsk skriver vi ord og setninger til bilder. Vi øver på å stave ordene selv, og lytte 

oss frem til bokstavene. Vi har også øvd oss på lesing, og funnet riktig ord til riktig 

bilde. Vi har øvd på hele alfabetet i rekkefølge ved hjelp av sanger og jobbet litt med 

ukas ord som var: Jeg – Meg – Deg - Seg.    
 

I engelsk lager vi påskekort og øve på ord tilknyttet påske eks. The Easter Bunny 

(påskeharen). Happy Easter! 

 

 

Tverrfaglig tema: Denne uken går vi i gang med temaet “Det var en gang”. Fint hvis dere hjemme 

også leser eventyr sammen med barna. Vi har allerede hørt eventyret om Bukkene Bruse og vil 

snakke om fellestrekk ved eventyr, for eksempel Det var en gang... og tall/begreper i eventyr. 

 

 

Ukas ord og begreper i norsk: 

stange-trille-bru 

 

Ukas ord og begreper i matematikk: 
forskjellen på - trekke fra- færre 

enn- flere og like mange 
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Tips til hjemmeskole og leksehjelp Trykk her 

Diverse informasjon for uke 12: 
Nye Start-sluttider for 1-4 trinn: 
(Fra mandag 22. mars til og med tirsdag 6. april) Påskeferie 29. mars til og med mandag 5. april. 

Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  
08.45-13.00 08.45-12.45 08.45-13.00 08.45-12.45 08.45-12.45 

 

 
 

Foreldremøte for vårhalvåret blir holdt på TEAMS, førstkommende torsdag. Vi starter opp 

kl. 18.00 og avslutter kl. 19.00. Send mail til Ellen dersom du ikke mottar påloggingslenke på 

mail. Det holder at en foresatt kobler seg på, dersom man sitter foran samme pc. Vel møtt 

😊 

Tema for møtet:  
o Rødt nivå- rutiner, skole-hjem samarbeid og utviklingssamtaler. 
o Litt om skolehverdagen vår.  

o PALS 

o Vennegrupper: Et tiltak for et godt klassemiljø. Vi vil sette sammen grupper i samme kohort 

og diskuterer gjerne hvordan vi kan gjennomføre dette hvis det blir aktuelt og ønske om 

vennegrupper.  

o Lekser 

o Litt info rundt Bygging av Labakken skole – «FAU`enes arbeidsgruppe», valg av FAU-kontakt 

og trinnkontakt (en foresatt har meldt seg) 

o Eventuelt 

• Minner om informasjonsmøtet torsdag 15.april kl 18.00 (ny dato) om oppstart høsten -21 (om 

dette møtet, se ukebrev for uke 9). 

• Onsdag: Uteskole til Aronsletta. Vi er på skolen første time. Vanlig matpakke (ingen 

bålmat), men gjerne noe varmt å drikke. 

• Hjemmeskoleoppgaver ligger på trinnets hjemmeside og brukes dersom barnet er i 

karantene. 

• Gi beskjeder på skolesms, da får både Merethe, Vilde og Ellen samme beskjed.  

 

Litt info om spising: 

Vi har fått spørsmål om spising (lunch) og “film” i spisepausene. Vi har valgt å se på 

pedagogiske programmer under spisepausene i skoletiden. Vi ser på filmer innen fagene 

matematikk, norsk og naturfag. Et eksempel er “Kråkeklubben” fra NRK skole. Andre 

ganger lytter elevene til lydbøker som vi henter fra Salaby skole. Noen elever bruker kort 

tid på spisingen, mens andre bruker noe lengre tid. Derfor har vi satt av rikelig med tid til 

spising (30 minutter). Vi prøver å minne disse elevene på spisingen. Ellers kan elevene 

gjerne ta litt å spise/drikke også før de går ut i første pausen. Vi vet at flere allerede er 

sultne da.  Hvis det er noe mer dere lurer på i denne forbindelse, eller noen hensyn vi bør 

ta, gi beskjed via skole SMS eller mail til den ansvarlige læreren på ditt barns kohort. 
 

 

https://foreldrepulsen.no/gsarkiv/tips-til-hjemmeskole-og-leksehjelp/


 

 

Læringsmål: Leksefri denne uka 

NORSK: 

-Jeg øver på å lese ord og setninger. 

-Jeg skriver ord og enkle setninger. 

-Jeg kan bokstavene fra A til Å. 

 

MATEMATIKK: 

-Jeg kan addisjon og subtraksjon i 

tallområdet 1-20  

-Jeg kan løse praktiske addisjons- og 

subtraksjonsoppgaver 

-Jeg kan skrive tallene riktig 

 

ENGELSK:  

-Jeg kan si “Happy Easter”(God påske) og 

vet hva det betyr. 

 

      GOD PÅSKEFERIE!         

 Hilsen oss voksne på 1. trinn  


