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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 gymgarderober:
Jeg bruker innestemme.
Jeg viser respekt for andres kropp.
Jeg lar andres ting være i fred.

OMSORG i undervisningsrommet:
Jeg er en god læringspartner.

Pals: Jeg følger ukas PALS-mål 

Norsk: 
Jeg vet hva som kjennetegner fantastisk litteratur (Eventyr, Fantasy, science fiction og dystopier)
Jeg vet hva adverb er og hvordan man kan bruke adverb for å få til spenning i en fortelling 

Engelske: 
Jeg kan bruke Creaza til å gjenfortelle et eventyr på engelsk.

Matematikk: 
Jeg repeterer det vi har jobber med de siste ukene.

Lekser:

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

Norsk (ukelekse):
Kaleido tekstbok: Velg minst 1 av fortellingene på sidene 64- 97 og les fortellingene. 
Tenk på at du skal kunne gjenfortelle til andre.

Tirsdag PALS•
Naturfag•
Samfunnsfag/
matematikk

•

Matematikk: 
Multi Smart Øving i 15 minutter (det er lurt å ha kladdebok og skrivesaker ved siden 
av deg når du jobber)

Rom HB: Husk å pakke gymtøy, gymsko og håndkle til i morgen!

Onsdag PALS•
Engelsk•
Norsk•
Samfunnsfag•
Matematikk•
Norsk•
Gym (HB)•

Norsk (ukelekse):
Kaleido grunnbok s. 87: Les utdrag fra Eragon og skriv svar på oppgavene.
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Gym (HB)•

Torsdag Matematikk •
Engelsk•
KH•
Norsk•

Engelsk:
Gjør ferdig tegneserien på Creaza. 

Matematikk: 
Multi Smart Øving i 15 minutter (det er lurt å ha kladdebok og skrivesaker ved siden 
av deg når du jobber)
Undersøk hjemme hvilke øyenfarge de du bor sammen med har. Skriv det ned i 
kladdeboka di.
Husk å pakke gymtøy, gymsko og håndkle til i morgen!

Fortell til en voksen hjemme hvordan du viser respekt i gymgarderoben. 
Fortell til en voksen hjemme hvordan du viser omsorg i undervisningsrommet.

Palslekse: 

Fredag Norsk•
KH•
Kroppsøving•
KRLE•

GOD HELG!

Generell info: 

Denne uken starter vi med håndball i kroppsøvingen (kun på fredagen). Dessverre har vi lite 
utvalg av håndballer i gymsalen. Det er derfor flott hvis de elevene som har egne håndballer 
hjemme kan ta med seg til kroppsøvingstimen på fredag. Husk å navne ballene!

Husk foreldremøte mandag 28.oktober!

Vi drar på en utflukt til Tørkopp på tirsdag 15 oktober for å undersøke liv i og langs fjæra. Lurt å 
ha på/med seg gummistøvler og varme klær.
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