
5.trinn uke 39 

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 
 
Da er vi allerede i siste uke før høstferien. Ukene har flydd av gårde.  
Vi har hatt fine oppstartsuker, men merker også at ungene blir eldre og noen tester oss mer. Det er 
mer skravling og uro enn det har vært tidligere. Noe skyldes nok at vi en periode trakk nye plasser 
hver dag, og hadde hemmelig venn. Nå tenker vi at det blir noen uker med mer faste timer og 
rutiner etter høstferien for å stramme inn litt. Fint om du snakker med barnet ditt om hvordan 
han/hun oppfører seg på skolen. Viktig at vi har dere foreldre med oss. Spekter undersøkelsen, 
som er en trivselsundersøkelse viser at veldig mange synes det er for mye uro og bråk i timene, 
men igjen er det svært få som mener selv at de bråker. Det er en og annen ærlig sjel, men de fleste 
sier at de ikke bråker.  Her er det et gap som vi må prøve å tette igjen. 
 
Det blir foreldremøte mandag 14.oktober kl.18.00 – 19.30. Hold av datoen. Mer info kommer etter 
hvert. Vi ønsker oss et godt oppmøte. 
 
Uteskole: Det blir uteskole på torsdag, og nå er det igjen mulig å tenne bål. Vi håper at de som kan 
tar med en vedkubbe i sekken, og de som ønsker kan ha med bålmat. Noen får med bålmat, noen 
har litt kjeks og noen har bare vanlige brødskiver. Dette er det dere foreldre som avgjør.  
 

 

 

Ukas mål 
Norsk:  

• Jeg kan lage oppsummering av en tekst.     
• Jeg vet hva det vil si å lage en teori om noe. 

Matte:  

• Jeg blir bedre i hoderegningsstrategier 

• Jeg kan reglene for avrunding. 
KRLE: 

• Jeg deltar i samtale om familie og forskjellige familieformer. 
Engelsk 

• Jeg kan snakke om tid tall og valuta 

 

Pals/ART: Tålmodighet 

• Respekt på toalettene 

- Jeg venter til det er ledig. 

- Jeg lar andre være i fred. 

• Respekt i undervisningsrommet 

- Jeg rekker opp hånda og venter til jeg får ordet. 
- Jeg lytter til dem som snakker. 
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Timeplan: 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
Samling Lesekvart Fysfos Lesekvart Lesekvart 

Tema / KH Matte / Norsk Klassens time 
KH / Norsk 

Uteskole til 
Prestegårds- 
skogen 

Gym / Norsk 

Mat og storefri Mat og 
storefri 

Mat og 
storefri 

Mat og storefri Mat og storefri 

Engelsk / 
KRLE 

Gym 
Jenter 

PALS 
Gutter 

Matte / Norsk Ta med vedkubbe 
hvis du har, og 
bålmat hvis du vil. 

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 

oppsummering 
tenkepause  
teori 

Forskjell 
Omtrent 
Avrunding 

Gloser:  
Currency-valuta 
£- pound 
€ -euro 
Arrival- ankomst 
Departure-avgang 
 
 

 

Lekser 
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 

Hele 
uka 

 

Norsk Svar på 
oppgave 
“Før du 
leser” s 26 i 
Kaleido  
tekstbok. 
Les s  
26-27. Ta 
en 
tenkepause 
der det står 
i teksten!! 

Les s 29 i 
Kaleido tekst- 
Bok. Skriv en 
kort 
oppsummering 
i skriveboka di 
av det du har 
lest hittil! Ta 
en tenkepause 
der det står i 
teksten. 

Les 15 min i ei bok du har hjemme! 
  
 

Les s 30-31 i 
Kaleido 
tekstbok. Skriv 
5 setninger om 
hva du tror vil 
skje videre!.  
 



 

 

 

Matte  Skriv av 

tabellene i 

boka og regn 

ut: 

s.12, oppgave 

1.25a, og 1.26 

b. 

Regn i hodet, og skriv bare svaret i ruteboka. 

S.12, oppgave 1.27 (alle oppgavene) 

 
 

Engelsk: Øve på 
gloser:  
Currency-
valuta 
£- pound 
€ -euro 
Arrival- 
ankomst 
Departure-
avgang 
 

Øve på gloser:  
Currency-
valuta 
£- pound 
€ -euro 
Arrival- 
ankomst 
Departure-
avgang 
 

Øve på gloser:  
Currency-valuta 
£- pound 
€ -euro 
Arrival- ankomst 
Departure-avgang 
 

Les:  
StairsTextbook 
(Du kan velge 
step 1 eller 2) 
Step 1 s.20-21. 
Svar på 
spørsmålene 
S.21 og husk å 
svare med hele 
setninger i 
skriveboka di 
 
Step 2 s.22-23   
Svar på 
spørsmålene 
s.23 og husk å 
svare med hele 
setninger i 
skriveboka di 
 

Annet Jenter 
pakker 
gymtøy 

  Alle pakker 
gymtøy. 


