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Kontaktinformasjon: 
Hjemmeside: www.vestskogenskole.no  
Epost: Kari: Kari.M.Rosbak@faerder.kommune.no  
Karianne: Karianne.Thorvaldsen@faerder.kommune.no 
Elina: Elina.Sagen.Bjorvik@faerder.kommune.no 
Maria: Maria.Soledad.Solas@faerder.kommune.no 
Kontortelefon 5.trinn: 94157001 (etter undervisning)  
Kontortelefon skolen: 40911500  
Skole-SMS Send [trinn] [tekst] til 594 44 206. Eks: 2 Per er syk i dag. Hilsen Frøydis 

 

Informasjon 
Velkommen tilbake til skolen etter en ukes pause. Vi håper dere har hatt en fin høstuke enten dere 
har vært på tur eller kost dere hjemme. 
 
Minner igjen om foreldremøte mandag 14.oktober kl.18.00-19.30 på personalrommet. Vi håper å se 

dere alle       

 
Fredag før høstferien fikk alle med seg et infoskriv i sekken. Dette er fra helsesøster og er 
informasjon om opplegget hun skal ha onsdag og fredag denne uka.  
 

 

Ukas mål 
Norsk:  

• Jeg vet hva en moralsetning er. 
• Jeg kan nevne to fakta om Astrid Lindgren. 

Matte:  

• Jeg klarer å tegne modell til tekstoppgaver så det blir lettere å forstå hva jeg skal 
gjøre. 

KRLE: 

•  
Engelsk:  

• I know when to use am  is   are  

Pals/ART: Læringsglede 

Respekt i gymgarderobene: 

• Jeg bruker innestemme 

• Jeg viser respekt for andres kropp 

• Jeg lar andres ting være i fred 
Omsorg i klasserommet: 

• Jeg er en god læringspartner 
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Timeplan: 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
Samling Lesekvart Fysfos Lesekvart Lesekvart 

Tema / KH Matte/Norsk 
 

Samling 
Klassens 
time 
Norsk / KH 

Uteskole til 
Utsikten 

Besøk av helsesøster 
for Karis gruppe. 
Norsk for de andre. 

Mat og storefri Mat og 
storefri 

Mat og 
storefri 

Mat og 
storefri 

Mat og storefri 

Engelsk/KRLE Gym 
Gutter 

Pals 
Jenter 

Besøk av 
helsesøster 
for Kariannes 
gruppe. 
Norsk for de 
andre. 

 Engelsk / KH 

Slutt 14.00 Slutt: 13.00 Slutt: 14.15 Slutt: 14.15 Slutt: 14.00 

 

Ukas ord og uttrykk: 

Norsk Matte English Prosjekt 

diskutere 
kommunisere 
kroppsspråk 
roman 
novelle 

Modelltegning Pronoun -pronomen 
Adjective - adjektiv 
Describe - beskrive 
am, is, are - er 

 

 

 

 

Lekser 
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 

Hele uka  

Norsk Les i 
kaleido 
tekstbok s 
40. Gjør 
oppgaver s 
41 i 
skriveboka. 

Les i kaleido 
tekstbok s 42-
½ 43. Skriv en 
oppsummering 
av det du har 
lest i 
skriveboka di.  

Les en side videre s. 43-44 i 
kaleido tekstbok. 
 
 
 

Les i kaleido 
tekstbok s 44-46, 
og gjør oppgaver 
1-5 s 47, i 
skriveboka 
 
 

Matte  Gjør oppgave 

1.91 og 1.92 

på s.36. 

Tegn modell.                  

  



Engelsk: Gloser: 
Pronoun-
pronomen 

Adjective-
adjektiv 
Describe-
beskrive 
am, is, are - 
er 
 

Gloser: 
Pronoun-
pronomen 
Adjective-
adjektiv 
Describe-
beskrive 
am, is, are - er 
 

Gloser: 
Pronoun -pronomen 
Adjective - adjektiv 
Describe - beskrive 
am, is, are - er 
 

Gloser: 
Pronoun-pronomen 
Adjective - adjektiv 
Describe - beskrive 
am, is, are - er 

 

Gå inn på disse 
lenkene eller åpne 
kobling og svar på 
oppgaver 

https://english-
quiz.net/am-is-
are.html 
  
https://english-
quiz.net/adjectives-
quiz.html 

KRLE     

Natur / 
Samfunn 

    

Annet Gutta 
pakker 
gymtøy. 
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