
UKEBREV UKE 36 

  
 

 
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 

ANSVARSBEVISSTHET:  
Det er når vi tar ansvar for det vi gjør og 

passer på det vi har. 

 
• Jeg finner plassen min i rekka. 

• Jeg går på høyre side opp trappa. 

• Jeg går rolig til plassen min. 
 

UKAS TEMA: 

“JEG PASSER INN.” 

 

Informasjon til hjemmet:  

Flott, nå har de aller fleste med seg innesko! Mange har fått satt bind på leseboka. 
Engangsbøkene i norsk og matte trenger ikke ha bind, hvis ikke eleven selv ønsker det. Det er 
spennende med nye bøker. Vi begynner med leselekse neste uke, men det er viktig at dere 
øver det som står i «boblene» under.  Det er mye som er glemt i løpet av en sommerferie, så 
vi må bruke mye tid på det å ta imot en beskjed, greie å lytte og se på den som snakker.      

Foreldremøte 9.september 18.00 – 19.00 i gymsalen. Kun en foresatt pr elev. 

                                                           TENK OVER DETTE!         

   

  

 

 

 

 

 

 

Jeg øver på å ta 
imot en beskjed 
og gjøre det jeg 
blir bedt om med 
en gang. 

Jeg lytter og 
ser på den 
som sier 
navnet mitt. 

Jeg forteller 

om turen til 

Slottsfjellet. 
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Timeplan:  

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

08.30 

– 

09.45  

Samling 
 
Uteskole til 
Prestegårdsskogen 
 
Vi oppfordrer til 
sunn matpakke 
uten kjeks, kaker 
og energibarer. 
Godt med drikke. 

Samling 
Relasjonsbygging, 
rutiner, regler og 
leker 
  

Samling 
Relasjonsbygging, 
rutiner, regler og 
leker 
 

Samling 
KRLE: Vil du være 
Vennen min?  

Samling 
Relasjonsbygging, 
rutiner, regler og 
leker 
 

 Pause Pause Pause Pause 

10.00 

– 

10.45 

Norsk: Skrive 
dagbok. 

Matte: Sortering og 
telling 

Relasjonsbygging 
rutiner, regler og 
leker 
 

Matematikk: 
Sortering og telling 

 Mat og storefri Mat og storefri Mat og storefri Mat og storefri 

11.45 

12.45 

Relasjonsbygging, 
rutiner, regler og 
leker 
 

Matte: Sortering og 
telling. 

Relasjonsbygging 
rutiner, regler og 
leker 
 

Relasjonsbygging, 
rutiner, regler og 
leker 
 

 Pause Slutt 12:45 Slutt 12:45 

13.00 

14.00  

Slutt 13:00 Relasjonsbygging, 
rutiner, regler og 
leker 

  

SLUTT 14:00 14:00 

                                                     

Hilsen Ingfrid, Ida, Kirsti og Espen 

 

 

 

 


