
 
Kontakter:  

Sissel: sissel.andersen@faerder.kommune.no  

Ellen: ellen.elisabeth.viernes.larsen@faerder.kommune.no   

Merethe: merethe.magnussen@faerder.kommune.no  

Vilde: vilde.maria.bartz-johannesen@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 holder hender og føtter for 

meg selv. 

-Jeg holder meg til min kohort og 

uteområde. 

- Jeg venter tålmodig til det er klart 

for min kohort å gå inn i 

garderoben. 

- Jeg er rask i garderoben. 

- Jeg lytter til den voksne og gjør 

det jeg får beskjed om.       

Vi håper alle har hatt en fin påske, og er klare for en ny skoleuke       

Takk for deltakelse på foreldremøtet som var før påsken. Referat og rollebesrkivelse kommer i 

ranselpost denne uka. 
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I matematikk jobber vi bl.a. med ulike representasjoner: Tallinje, tellestreker, 

tallet før og etter. Vi jobber med både addisjon og subtraksjon. Denne uka vil 

leksene handle om minus og tallinje på Salaby. 

 

I norsk har vi bl.a. skrevet litt om eventyr og noen har laget tankekart.  

I engelsk lytter vi til eventyret The Three Billy Goats Gruff. Vi lærer oss 

ord som hører til eventyret.  

Tverrfaglig tema: Det var en gang… Elevene skriver, tegner, maler og 

finner på rollespill for å nevne noe. Det var mye elevene visste fra før om 

eventyr da vi spurte elevene. Dette motiverer og de synes det er gøy og spennende å lytte til 

eventyrfortellinger. Gjerne flere ganger det samme eventyret. Fint hvis dere leser eller 

forteller eventyr hjemme også. Kanskje elevene kan fortelle eventyr til noen hjemme?  

  
 

 
 

Super uteskole denne uka også😊 Læringsløype med oppgaver der elevene fant påskeegg- og en 

liten overraskelse fra Påskeharen ventet til slutt😊  

 

Ukas ord og begreper i norsk: 

De, det, og 

Ukas ord og begreper i matematikk: 

Partall, oddetall og siffer 

 

Diverse informasjon for uke 14: 
• Minner om informasjonsmøtet torsdag 15. april kl. 18.00, om oppstart høsten -21. 

Alle foresatte kan nå gå inn å melde seg på til møtet på hjemmesiden til Labakken skole. 

• Kartleggingsprøver i regning og lesing: Pga. fravær blant elever og lærere er vi ikke helt i 

mål med kartleggingsprøvene. Vi fortsetter testingen etter påske.  

• Onsdag: Uteskole til området rundt Aronsletta. Vi er på skolen første time. Vanlig matpakke 

(ingen bålmat), men gjerne noe varmt å drikke. Husk klær etter været. 

• Hjemmeskoleoppgaver ligger på trinnets hjemmeside og brukes dersom barnet er i 

karantene.  

• Gi beskjeder på skolesms, da får både Merethe, Vilde og Ellen samme beskjed.  

Pga dagens situasjon, gi beskjed om fravær på skole SMS hver dag barnet er borte. 
 

 
 

 



 

Det har kommet ytterligere innstramminger på rødt nivå. Ingen skal bevege seg mellom mer enn to 

kohorter (skoletid + SFO tid), derfor har vi måttet gjøre noen små justeringer. 

Planen nedenfor gjelder uke 12 og hele uke 14. 

1.trinn uteskole onsdag  

  Mandag   Tirsdag   Onsdag   Torsdag   Fredag   

Start- og 

sluttid  

08.45-13.00  

  

08.45-12.45  

  

08.45-13.00 

  

08.45- 12.45  08.45- 12.45  

Kohort 1  

Blå  

Ellen   

  

Ellen   

Karin  

Ellen   Ellen   

Karin  

Ellen   

Kohort 2  

Lilla  

Vilde   

Ann Cathrin  

  

Vilde   

Ann Cathrin  

  

Ann-Cathrin  Vilde   

Ann Cathrin  

  

Vilde   

Ann Cathrin  

  

Kohort 3  

Rosa  

Merethe   

  

  

Merethe   

  

Merethe   

Espen  

Merethe  

Espen  

Merethe 

 

Læringsmål: Lekser 

NORSK: 

-Jeg øver på å lese ord og setninger. 

-Jeg forstår ordene jeg leser. 

-Jeg kan gjenfortelle det jeg leste. 

-Jeg skriver ord og enkle setninger. 

-Jeg kan bokstavene fra A til Å. 

Ukeslekse: 

Salaby skole. Logg inn med Feideinnlogging. Brukernavn og passord 

skal være teipet inn i blå mappe. Gi beskjed til Ellen hvis dere ikke 

finner det.  

Velg et nivå:  

Les 1  

Les 2 Svar på spørsmålene muntlig med en voksen Her  

Les 3Svar på spørsmålene muntlig med en voksen. Her  

Les 4Svar på spørsmålene muntlig med en voksen. Her 

 

MATEMATIKK: 

-Jeg kan addisjon og subtraksjon i 

tallområdet 1-20  

 

-Jeg kan skrive tallene riktig 

 

Lekse til torsdag: 

Jobb med minus på SALABY: Skurk på tallinja HER 

 

Ekstra utfordring på SALABY: Velg en eller flere oppgaver 

om store tall  

HER 

 

ENGELSK:  

-Jeg kan si “goat” (geit) og “troll” 

(troll) og vet hva det betyr. 

 

-Jeg lytter til eventyr på engelsk. 

Jeg øver på å si “goat” (geit) og “troll” (troll) og vet hva det 

betyr. Øv på å si “I can see a goat.” “I can see a troll.” Still 

spørsmål og la barnet peke eller prøve å fortelle på engelsk. 

Bruk gjerne dette bildet. 

https://skole.salaby.no/1-2/norsk/laer-a-lese/leserom-1/se-pa-bildet
https://skole.salaby.no/1-2/norsk/saltos-bokhylle-niva-1-41/superhelten-jan/niva-1-les-boka
https://skole.salaby.no/1-2/norsk/saltos-bokhylle-niva-1-41/superhelten-jan/sporsmal-til-boka
https://skole.salaby.no/1-2/norsk/saltos-bokhylle-niva-1-41/superhelten-jan/niva-2-les-boka
https://skole.salaby.no/1-2/norsk/saltos-bokhylle-niva-1-41/superhelten-jan/sporsmal-til-boka
https://skole.salaby.no/1-2/norsk/saltos-bokhylle-niva-1-41/aldri-si-aldri/niva-3-les-boka
https://skole.salaby.no/1-2/norsk/saltos-bokhylle-niva-1-41/aldri-si-aldri/sporsmal-til-boka
https://skole.salaby.no/1-2/matematikk/subtraksjon
https://skole.salaby.no/1-2/matematikk/store-tall3


 

               Hilsen oss voksne på 1. trinn       


