
 

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 venter på min tur når jeg skal 

snakke med en voksen. 

- Jeg lytter til beskjeder, og følger 

dem.  

-Jeg kler på og av meg raskt, slik at 

andre slipper å vente. 

 

I forbindelse med temaet vi er inne i, fortsetter vi å ta imot utstyr. Takk for alt som allerede 

er kommet inn :) 
 

I matematikk jobber elevene videre med matteheftet hjemme. Denne uka er det lekse å 

gjøre to sider videre i heftet. Ta med heftet til skolen på torsdag. På skolen jobber vi også 

med tallforståelse knyttet til elevenes hverdag, og lager regnefortellinger. Vi øver på 

myntverdier og finner ut at 10 og 20 kroner kan vises på flere måter. 

Læringsfilmer om enere og tiere: https://www.mattemestern.no/lessons/enere-og-tiere-1293   

https://tv.nrk.no/serie/mk-x/sesong/1/episode/7  

   

 I norsk jobber vi videre med bokstavene er C-W-Q-Z-X.                               

Lese- og skriveboka: Elevene har lest for lærer, og snakket om leksa. Lærerne 

har, sammen med eleven, gitt tilbakemelding i lese- og skriveboka. Ny tekst denne 

uka, og den er fra mandag til torsdag. Det er viktig å lese hver dag. Boka samles inn torsdag. På 

torsdag og fredag leser elevene teksten de har hatt i lekse til en lærer. 

 

I engelsk har vi jobbet med navn på kroppsdeler på engelsk. Vi fortsetter å øve på 

ordene i ulike leker, og bruker ordene i enkle setninger (eks. This is my foot!) Vi synger 

”Head and shoulders“ og gjør bevegelsene til sangen.  

Vi fortsetter med tema: «Den magiske kroppen». Begrepene vi skal jobbe med denne perioden er 

blant annet: ansikt, hals, skulder, albue, lår, kne og legg. Elevene har i fellesskap satt ord på hva 

de vet fra før og hva de ønsker å lære mer om. Et fint utgangspunkt for hva vi skal jobbe med.  
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Diverse informasjon for uke 3: 

• Det er nå sprøytet is på fotballbanen. Alle som ønsker, kan bruke skøytebanen etter SFOtid 

(kl 16.45) og i helger. Husk hjelm! 

• Onsdag: Uteskole til Aronsletta. Vi drar på tur så fort vi er klare. Barna må være klare for 

tur når de kommer om morgenen (dersom de kommer nærmere kl. 08.30). Fint hvis barna kan 

ha på seg ulltøy innerst (også på føttene) og evt. fleece, når de kommer om morgenen. Det er 

lurt med ekstra varme votter/sokker i sekken, og varme vintersko. Vi tenner bål denne 

onsdagen. Hvis ønskelig, ta med bålmat (pølser eller ostesmørbrød), grillspyd og vedkubbe 

hvis dere har. Sitteunderlag er lurt å ha med. Elevene trenger ikke å ha med pennal eller 

bøker.  De som vil, kan ha med akematte/rompeakebrett. 

• Det er lurt med noe varmt å drikke når det er kaldt ute. Noen opplevde fryst vann i flaska! 

• Husk å merke alle klær! 

• Tøm den blå mappa for ark og informasjon. 
 

Læringsmål: Lekser 

NORSK: 

- Jeg kan lese teksten i lese- og 

skriveboka. 

- Jeg kan skrive teksten i 

“bokstavhusene” i lese- og 

skriveboka. 

  Lekse fra mandag til torsdag: 

- Lese teksten i lese- og skriveboka hver dag. 

- Skrive teksten i lese- og skriveboka. Husk blyantgrep, og 

vær nøye.                

       

 

MATEMATIKK: 

- Jeg kan legge sammen og trekke 

fra og vet hva + og – betyr 

- Jeg kan dele opp tall i tiere og 

enere, f.eks. at 14 = 10 + 4, eller 1 

tier og 4 enere 

- Jeg kan betale med mynter opp til 

20 kr 

- Jeg kan fortelle hvordan jeg 

tenker 

Lekse fra mandag til torsdag: 

To sider i matteheftet 

 

 

Valgfri lekse: 

Multi nettoppgaver 1b, kapittel 9, G: PENGER 

https://podium.gyldendal.no/MNO1-4/1b#menuItem_9 

 

ENGELSK:  

-Jeg synger med på engelske 

sanger. 

-Jeg kan si head (hode)  

foot (fot) og vet hva det betyr. 

Syng med på "Head and shoulders", og gjør bevegelsene. 

 

Jeg øver på å si “This is my head” og “This is my foot” 

hjemme med en voksen.   

 

Ukas ord og begreper:  

Ansikt, hals, skulder, albue, lår, kne og legg             

 

   Hilsen oss voksne på 1. trinn 
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