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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 løper til plassen min med en 

gang jeg hører bjella. 

• Jeg henger opp inneskoa. 

• Jeg går rolig til plassen min og 
setter meg ned og leser. 

 
UKAS TEMA: 

“JEG PASSER INN.

 
Informasjon til hjemmet:  

Oversikt over vennegrupper og referat fra foreldremøtet blir lagt ut på skolens hjemmeside. 

Gi gjerne tilbakemelding på leseleksa, om den er for lett, vanskelig e.l, slik at vi får tilpasset 
bedre. Vi bruker mye tid på å øve på å ta imot en beskjed og utføre den med en gang. Bruker 
mye rollespill og lek. 

 LÆRINGSMÅL LEKSER 

Norsk: 

• Jeg greier å trekke sammen lyder til 
ord. 

• Jeg kan fortelle noe fra leseleksa. 
Lesemappa hver dag. 

Matematikk: 
• Jeg kan telle 0-40 forlengs og baklengs. 

• Jeg kan telle mengder opp til 40. 

Minst tre ganger i uka ca 10 min 
hver gang. Multi Smart øving er 
snart i gang. 

Engelsk 
• Jeg kan si: What are you wearing? 

• Jeg kan si: I am wearing + farge + 
klesplagg 

Hver dag. 
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Timeplan:  

 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

08.30 

– 

09.45  

Lesekvart 
Samling 
 

Uteskole til 
Teie-
skogen 
«Utsikten» 
 
Øve samarbeids-
aktiviteter 
 
Vi oppfordrer til 
sunn matpakke uten 
kjeks, kaker og 
energibarer. 
Godt med drikke. 

Lesekvart 
Samling 

Norsk: Hemmelig 
venn 

Lesekvart 
Samling 

Matte: Sortering og 
telling 

 

Lesekvart 
Samling 

Matte / Engelsk  

Lesekvart 
Samling 

Engelsk / Matte 

 Pause Pause Pause Pause 

10.00 

– 

10.45 

Norsk: Skrive  Matte: Sortering og 
telling 

Matte / Engelsk Matte / Engelsk 
 

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

11.45 

12.45 

PALS: Hemmelig 
venn 

Kunst og håndverk PALS / Musikk Musikk / PALS 

 Pause Slutt 12:45 Slutt 12:45 

13.00 

14.00  

Slutt 13:00 Kunst og håndverk   

SLUTT 14:00 14:00 

                                                     

Hilsen Ingfrid, Ida, Kirsti og Espen 

 

 

 

 


