
 

 

 

Fra og med mandag 20. august ble det enda enklere å 

bruke biblioteket i Tønsberg. Åpningstidene er utvidet med 

enda en dag for familien, nemlig søndag (kl.12.00-16.00). 

En flott og gratis helgeaktivitet for hele familien😊  

Timeplan: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
           

08.30-
09.45 

Lesekvart  
Samling 

Ukas mål 
PALS/ 

SMART 

 
Matte 

Lesekvart 
Samling 

Ukas mål 
PALS/ 

SMART 
 

Norsk  

Lesekvart 
Samling 

 
Matte 

Lesekvart 
Samling 

 
Norsk 

Stasjoner 

Lesekvart 
Samling 

 
UTESKOLE 

 
Vi går til 

Teieskogen 😊 
 
Husk klær etter 

vær, 
sitteunderlag, 
matpakke og 
vann. Evt. litt 

ekstra i 
matpakka. 

 
 
 

Lesekvart 
Samling 

AKTIVITETSDAG  
(1.-3.trinn på 
Aronsletta) 

Lesekvart 
Samling 

 
Norsk  

 

Lesekvart 
Samling 

 
Musikk/ 
engelsk 

Pause                                           Pause 

10.00-
10.45 

Norsk 
  

Matte Norsk 
Stasjoner 

*Språkgruppe 

Matte  Musikk/ 
engelsk 

 Norsk 

Mat og storefri Mat og storefri 

11.45- 
12.45 

Samfunns-
fag 

Likeverd 

 

KRLE 
Respekt 

og 
toleranse 

 

Bibliotek Matte 
 
*Språkgruppe 

AKTIVITETSDAG 
 

 
 
 
 

 
Ferdig 12.45 

Utelek 😊 
Oppsummering 

Ukas mål  
PALS/ SMART 
Vero Vaske og  
Paddy Panda 

 
Ferdig 12.45 

KRLE 
Respekt 

og 
toleranse 

Samfunns- 
Fag 

Likeverd 

Matte 
 

*Språkgruppe 

Bibliotek 

Pause Ferdig 13.00  
MINNER OM FREDAGSHILSEN PÅ 

TRINNETS NETTSIDE 😊  
Der finner du bilder og litt informasjon 

fra hver uke. 

13.00- 
14.00 

Gym  
 

Ferdig 14.00 

 Norsk: 
Turdagbok 

Ferdig 14.00 

  

Informasjon fra kontaktlærerne: 

Tusen takk for hyggelige bli kjent-samtaler i uke 36. Vi ser frem til å hilse på de gjenværende i løpet av denne uka. Vi 

forstår godt hvor trinnets gode humør kommer fra!! 😊 

Ukas bokstaver er A og M. Hjemme kan dere gjerne finne ting som har lyden i seg og snakke om hvor i ordet lyden 

er – først, i midten eller til slutt.  

På onsdager (uteskole) er det flott om dere lar postmappe, leksemappe og pennal ligge hjemme. Da blir det mindre å bære på, 

og ingenting blir ødelagt av evt. flasker som lekker. Vi har alltid blyanter, farger og det elevene trenger til utlån i siste time.  

På torsdag er det aktivitetsdag. Vi skal være på Aronsletta, så det er viktig at vannflasker og matbokser er fulle. 

Elevene må møte opp på skolen i klær egnet for fysisk aktivitet denne dagen😊 Se trinnsiden for mer informasjon. 

Vi anbefaler apper som «Tella» og «Knekk lesekoden». Det ligger også mange morsomme læringsoppgaver på både 

Kaleido og Ordrikets nettsider.   

 

UKEBREV 
1. trinn - Uke 37 

http://www.weightymatters.ca/2015/02/a-few-immediate-openings-in-our-offices.html
http://www.weightymatters.ca/2015/02/a-few-immediate-openings-in-our-offices.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


  

 

 

Sosialt mål (PALS/SMART): 
 

 Jeg rekker opp hånda 
og venter på tur. 

 Jeg har øyekontakt når 
jeg hilser god morgen 
og takk for i dag.  

 
Ukas styrke: Respekt  
«Det er når vi viser hensyn til oss selv, andre, ting 
og de som bestemmer» 

 

 Jeg ser på den jeg prater med og har 
øyekontakt.  

 
 
 

Vi håper dere kan hjelpe oss ved å sørge for at leker, 
bamser o.l. blir liggende hjemme fremover. Det vil bidra 
til mer ro i klasserommet. På forhånd takk for hjelpen! 

 

Norsk: 
 

 Jeg kan navnet, lyden og formen til 
bokstavene A og M  

 

 

 

 Leselekse: («A»-ark) mandag og tirsdag. 

 Leselekse: («M»-ark) torsdag. 
*les teksten nederst på siden for/sammen 
med barnet. Fra uke 39 får alle ny type 

leselekse 😊 

 

 Skrivelekse: Skriv «Aa» og “Mm” så pent 
du kan på bokstavhusarket. Fint om dere 
voksne følger med på blyantgrepet. 
 

Matematikk: 
 

 Jeg forstår og kan bruke begrepene flest, 
færrest og like mange. 
 

 

 Multi 1a (matteboka): side 16 og 17.  

Engelsk: 

 I know some colours in English 
  

 

 

 

 

Kontaktinformasjon: 

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.»  
 
Kontaktlærere: 
 

Kamilla N. Windingstad Hanne Deberitz  

e-post: 
kamilla.nystuen.windingstad@faerder.kommune.no 
Mobil:  
92047294 

e-post:  
hanne.deberitz@faerder.kommune.no 
Mobil:  
45412316 
 

 

- Onsdag: Uteskole! La pennal og mapper ligge hjemme. 
- Torsdag: Aktivitetsdag! La pennal og mapper ligge hjemme.  
- Innesko (som barna får av/på uten hjelp) 
- Leker, bamser og lignende skal ligge hjemme.  
- Foreldremøte: onsdag 19.september kl.18.00-19.45 

LEKSER LÆRINGSMÅL 
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