
UKEBREV UKE 36
Hjemmeside: www.vestskogenskole.no
Epost: solveig.k.stenstad@faerder.kommune.no
Benedicte.Harkinn2@faerder.kommune.no
Tonje.odegaard@faerder.kommune.no
Merethe.Magnussen@faerder.kommune.no
          Telefon: 40911500 (sentralbord)
               40906816 etter kl.14.00,     
               (direkte til kontaktlærerne)
Mobilskole: Send VEST 7 (tekst) til 41716112   

Ukas mål:

Respekt i undervisningsrommet: 
Jeg rekker opp handa og venter til jeg får 
ordet.

-

Jeg lytter til dem som snakker.-
Jeg holder hender og føtter for meg selv.-

Jeg tar ansvar og viser omsorg og respekt:

        - Jeg er raskt på plass i klasserom eller amfi.       

Jeg følger ukas PALS-mål

Norsk: Jeg kan bruke gode søkeord som kan føre meg raskt fram til det jeg vil vite svaret på.

Engelske gloser, jeg kan lese engelsk tekst og forstår innholdet

Matematikk: Jeg kan addere og subtrahere med store tall, og med desimaltall

Lekser:

Mandag Fysisk fostring•
Klassens time•
Tegning•
Musikk•
Matematikk•

Matematikk: 
Gjør ferdig det som står under 1.time på tankekartet
Norsk:
Kaleido, grunnbok: Oppg. 1 og 2 på s. 18

Tirsdag Naturfag/fuelbox, lesing•
Aktivitetsdag• Rom SF: Husk å pakke gymtøy, gymsko og håndkle til i morgen!

Onsdag Engelsk•
Norsk•
Samfunnsfag•
Matematikk•
Norsk•
Gym (SF)•

Norsk:
Kaleido, grunnbok: Les s 22 og gjør oppg. 1 og 2 på s. 23
Engelsk lese s 6 i textbook

Torsdag Matematikk helårsprøve•

KH•
Norsk•

Engelsk s 7 i textbook, lær minst 5 av de glosene du ikke kan
Matematikk
Jobb min. 15 min på Multi Smart Øving

Fredag KH•
Norsk•

GOD HELG!
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Fredag
Norsk•
Gym•
KRLE•

GOD HELG!

Generell info: 

Tirsdag er det aktivitetsdag, da skal elevene komme ferdig skiftet hjemmefra. Husk drikkeflaske, 
godt med mat og gode sko. Første time er vanlig undervisning.

Nå har elevene heldigvis fått PC. Det er viktig at alle følger reglene og ikke laster ned noe de ikke 
har lov til. Den skal ikke brukes til spill, dette er kun en skolepc.
Pga av at vi fikk maskinene på torsdag, måtte årsprøven i matematikk utsettes en uke. Den blir 
derfor torsdag denne uken.

Vi forsetter med samme praksisen som i fjor i forhold til kroppsøving: Elevene har gym hver 
fredag og annenhver onsdag i forhold til hvilke rom de sitter i. Denne uken er det SF (Svend 
Foyn) rommet som må huske gymtøy på onsdag.
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