
 

 

 

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30 - 10.00 Tema 
Introduksjon til 
nytt tema! 

 Engelsk/Matte 
  

SPT/tema 
  

Tema 
  

 Norsk/Tema 

10.00 -10.15 
Friminutt 

Skolegården + 
storsteinen til 
tusenårshaugen 

Lekeplassen + 
Skatebanen 

Fotballbanen Skolegården + 
storsteinen til 
tusenårshaugen 

Lillebanen + 
hele skogen 

10.15 - 11.15 Tema Engelsk/Matte 
  

Uteskole/Tema Tema Norsk/Tema 

11.15 - 11.30  Matpause  Matpause Matpause Matpause Matpause 

11.30 - 12.00 
Storefri 

Skolegården + 
storsteinen til 
tusenårshaugen 

Lekeplassen + 
Skatebanen 

  Skolegården 
+Storsteinen til 
tusenårshaugen 

Lillebanen + 
hele skogen 

12.00 - 13.00 Musikk/Tema Klassens time/ 
Tema 

Uteskole Matte Tema 

13.00 -13.15 Skolegården + 
storsteinen til 
tusenårshaugen 

    Skolegården 
+Storsteinen til 
tusenårshaugen 

 Lillebanen + 
hele skogen 

13.15 – 
14.00/14.15 

Musikk/Tema   Uteskole Skøyter/ aking 
  

Tema 

Slutter 14.00  13.00 14.15 14.15 14.00 

  
Hei  
Vi trenger aviser, så er det noen som har dette til overs hadde vi blitt veldig glade om dere 
kan sende de med elevene hit til oss.  
  
Uke 11 reiser vi etter planen på leirskole til Vassfaret. Vi er den eneste skolen som skal dit 
den uken, og sjansen er derfor stor for at vi får reist. Det vil bli lagt ut pakkelister og 
informasjon om leirskolen under fanen "leirskole" i OneNote i løpet av uke 4.  
  
  
Minner om at PC`n må lades hjemme hver dag! 
  

Med hilsen oss på 7.trinn  
Trinntlf: 4090680 

 

 

 

 

 

UKEBREV 

7.TRINN – UKE 4 

25.jan -29.jan 
 



 
  

 
  

 PALS :  
Uteskole: 
-Jeg har med det jeg trenger 
-Jeg følger trafikkregler  
-Jeg holder sammen med de andre  
  
Personalrom og kontorer:  
-Vent med å snakke med læreren til timen begynner dersom du kan 

Trinnregler • Vi snakker hyggelig til hverandre 

Norsk -Jeg vet hvordan jeg kan gjøre gode søk 

• Jeg vet hvordan jeg kan bygge opp en fagtekst 
• Jeg vet hvordan jeg analyserer setninger 

Matte • Jeg kan lese og lage søyle-, linje- og sektordiagram  
• Jeg kan bruke regneark til å lage diagram  
• Jeg kan regne med målestokk 
• Jeg kan regne med tidsintervaller 
• Jeg kan regne med valuta 

Engelsk • Jeg kan skrive en tekst som uttrykker min mening 
• Jeg kan snakke om innholdet i teksten jeg har lest. 

Tema • Jeg vet hvilke land som er i Sør - Amerika, og kan fortelle om et av disse 
landene. 

  

Lekser: 
  Huskeliste Lekser 

Til  
tirsdag 

Data: PC`n skal lades hver 
dag. 

Tema: Gjør en oppgave på periodeplanen din 

Til  
onsdag 

Data: PC`n skal lades hver 
dag. 

Tema: Gjør en oppgave på periodeplanen din 

Til  
torsdag 

Data: PC`n skal lades hver 
dag. 

Tema: Gjør en oppgave på periodeplanen din 
  

Til  
fredag 

Data: PC`n skal lades hver 
dag. 

 Tema: Gjør en oppgave på periodeplanen din 
Eng: Jeg kan glosene tilhørende mitt nivå. 

Ukelekse    Periodeplan: Jeg er ferdig med periodeplanen for uke 4 

Kontaktinformasjon: 

www.vestskogenskole.no 
Kontaktlærere: 
yvonne.andersen@faerder.kommune.no 
Henriette.Kjonnerud.Johannessen@faerder.kommune.no 

Mobilskole: Send 7(tekst) til   40906808   (oppgi fraværsgrunn)  
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