
UKEBREV UKE 22 

  
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: 

OMSORG på uteskole 
 

 
 

• Jeg hjelper andre  

• Jeg spør om å delta i leken hvis jeg 
trenger noen å leke med  

• Jeg lar alle som vil, være med på leken  

• Jeg bryr meg om at andre har det bra  

• Jeg sier ifra til en voksen når noen 
trenger hjelp eller noe er farlig  

 

 

Denne uka blir det også uteskole på fredag, fordi skolen får besøk av nye 
1.trinn. 

Tirsdag 1. juni starter «Sommerles», elevene har fått informasjon om dette 
med seg hjem. Vi anbefaler å holde lesingen vedlike gjennom sommeren, og 
da er dette en kampanje som gjør at den jobben kan bli lettere. Elevene kan 
få premier som dere må hente på biblioteket i Tønsberg. 

Sommerles.pdf

 

 

SFO minner om at det er turdag på torsdager til kl 15.00. 
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 LÆRINGSMÅL LEKSER 

Norsk: 

• Jeg kan fortelle noe fra leseleksa. 

• Jeg leser den samme teksten flere 
ganger. 

Les i boka du har fått, og svar på 
spørsmålene bak i boka. Skriv 
svarene bak på arket. 

Engelsk • Jeg kan skrive øveordene Jeg skriver øveordene hver dag. 

                                                                              

Timeplan: 

 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

08.30 – 

09.45 

Uteskole til  
Hella 
Husk vanlig 
matpakke og 
godt med drikke 
 
Fokus på leker, 
og ferdighetene 
som beskrevet 
over innenfor 
PALS 

Lesekvart 
Samling 
 
Engelsk/matte 
 

Lesekvart 
Samling 
 
Engelsk/matte 

Lesekvart 
Samling 
 
Norsk-Kaleido 

Uteskole 
til Munk-
odden 

 

Husk vanlig 

matpakke og 

godt med 

drikke. 

Livet i fjæra. 

 

 

 Pause Pause Pause 

10.00 – 

10.45 

Matte/engelsk 
 

Matte/engelsk Norsk/skriving 

 Mat og storefri Mat og storefri Mat og 

storefri 

11.45 12.45  

Vi går tilbake til 

skolen  og har en 

time norsk. 

Leseleksa blir 

delt ut. 

PALS 
Øve 

ferdigheter 
 
 

Kunst og 
håndverk 

 
Kroppsøving 

 
Lærings-

strategier 

SPT 
Sosial 

persepsjons 
trening 

 Slutt 12:45 Slutt 12:45 

 Slutt 13:00   

SLUTT 14:00 14:00 

 

Hilsen 2. trinn 

 


