
OPPSUMMERING UKE 20 

Ukene flyr fort. Vi er kommet godt inn i de nye rutinene. Håndvasken går som 

en “drøm” minst 4 ganger om dagen. Elevene vasker pulten sin flere ganger, så 

nå er det bare å sette dem i gang med vasking hjemme.                                         

Denne uka har vi også satt ut nye fallfeller, denne gangen syltetøyglass med 

store hull. Skuffelsen var stor da begge fellene var borte da vi skulle sjekke. 

Dårlig gjort, var vi enige om. På mandag hadde vi “hentediktat” ute i skogen. 

Ulike ord hang rundt på trærne og elevene løp for å se ordet, huske det og løpe 

tilbake og skrive det ned. Stor aktivitet. På tirsdag skulle vi ha skuespill med 

“sokkene” ute i skogen, men det måtte vi vente med da det var aktivitet på 

høyt plan.  Ute i skogen ved skolen har noen elever laget en pinnehytte mens 

andre har brukt naturmaterialer til å skape figurer og noen hadde skuespill. 

Kreativiteten er stor. Vi ser også mange nye relasjoner som skapes i de mindre 

gruppene. Inne lærer vi om 17.mai. Vi har mange ulike oppgaver. Spør hvorfor 

vi feirer 17.mai? På torsdag øvde vi 17.mai-sanger og gåter før vi pakket 

sekkene og dro på uteskole. Grønn gruppe dro til Prestegårdsdammen og 

forsket på småkryp. Denne gangen ble fangsten stor. De andre gruppene var 

ved “Labyrinten” (mellom Aronsletta og Prestegårdsdammen) og hadde ordlek 

og frilek. Fredag lagde vi 17.mai blomst. (ta en titt i sekken) og sang “Ja vi 

elsker” og ropte Vestskogen ropet.  

 

HA EN FIN 17.MAI ALLE SAMMEN! 

 

 



                                  GRUPPER/KOHORTER 

 

 RØD  BLÅ  GRØNN 

1 CAMILLA VICTOR MARDIN  

2 BASTIAN TRYM JENNY 

3 ANNA ASK EMRIK ANDRE 

4 NOJUS  TIGER NATALIA 

5 EMILY ELLA  JONATHAN 

6 SEBASTIAN DANIEL AKSEL 

7 LIAM EMRAN KIM 

8 HENRIK MARIA ELLA SOFIE 

9 JOSHUA LARS GEORG 

10 CHRIS EMILIAN FRIDA 

11 LILLI MIA JENNY ALVILDE 

12 THEODOR JULIE BRAA 

13 MAJA INGRID ANGELA  

 

 

OPPMØTEPLASS 

RØD BLÅ GRØNN 

 

VED INNGANGEN TIL SFO 
 

VED SCENEN 
 

VED INNGANGEN TIL KUBEN 
 

KLASSEROM 

RØD BLÅ GRØNN 

 

BLOMSTERENGA 
 

TEKSTILROMMET 
(LEKEROMMET SFO) 

 
SANGFUGLEN 

 

GARDEROBER 

RØD BLÅ GRØNN 

 

DER HVOR 2. TRINN VAR 
 

DER HVOR 3. OG 4. VAR 
 

DER HVOR 1. TRINN VAR 
 

TOALETTER 

RØD BLÅ GRØNN 

SE ETTER RØD LAPP 
 

SE ETTER BLÅ LAPP SE ETTER GRØNN LAPP 

 



UKEBREV UKE 21 

 

 
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: «1 Per er syk i dag. Hilsen Kari.» 

Ukas PALS/smART 

Det er når vi tar ansvar for det vi gjør. 

 

 
• Jeg vasker hendene mine når jeg 

kommer til skolen, når jeg har vært 

ute, når jeg har vært på do og når 

jeg skal hjem. 

• Jeg følger bare min farge.    

• Jeg holder god avstand til vennene 

mine.                   

 

Viktig informasjon: 

• Vask hendene før dere går hjemmefra 

• Møt på skolen nærmest mulig 8.30 

• Møt opp ved riktig sted (se oppmøteplass lenger opp) 

• Alle må ha med sekk med matpakker, vannflaske, skiftetøy, pennal, (solkrem) 

• Kosedyr/leker er ikke tillat 

• Vi avslutter dagen på oppmøteplassen – møt presis for henting 

• Gi beskjed senest 8.15 dersom barnet ikke kommer på skolen 

• Ved symptomer på luftveisplager skal barnet være hjemme 

• Barn med allergi kan være på skolen 
 
 

Dersom dere har spørsmål så ta kontakt med oss enten på telefon, skolesms eller 
mail. 

 

 

Hilsen voksne på 1. trinn 
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 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

08.30 – 

11.00 

 

Vi gjør oppgaver 
på skolens 
uteområde. 
Rød, blå og 
grønn kohort 
hver for seg. 

UTESKOLE 

Vi gå til 
«Labyrinten» 
17.mai natursti. 
 
 
Vanlig 

matpakke og 

kanskje to 

flasker vann. 

Vi gjør oppgaver 
på skolens 
uteområde. Rød, 
blå og grønn 
kohort hver for 
seg. 

 

 
 FRI 
 
 

 
 
 

 FRI 

11.00 – 

13.00 

Inne på basene 

våre. 

 

 

 

Inne på basene 

våre. 

 

 

                                                     

  LÆRINGSMÅL  LEKSER  
Norsk:  • Jeg øver å lese en tekst. 

• Jeg greier å fortelle hva jeg har lest. 

• Jeg øver på å forstå nye ord og begreper.            
 

 
Kaleido B s. 57 
 
 

Matematikk:  • Jeg kan forklare hva + (addere) og – 
(subtrahere) er/betyr.  

• Jeg kan forklare hva = (er lik) er/betyr. 
 

Ingen lekse, men du må gjerne 
gjøre smart øving 

 

 

 

 

 

 

 


