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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 
 
Vi fortsetter med prosjekt denne uka her. Vi regner med å holde på i 4-5 uker. 
Denne uka, og neste skal skolen ha fokus på lesing, og det blir derfor kun leselekser. Vi gir noen 
muntlige oppgaver til leseleksa, og vi forventer at dere følger opp leksene godt når det nå kun er 
dette. Leksetid utgår disse to ukene, da leseleksa skal gjøres sammen med dere hjemme. Snakk 
om vanskelige ord, “les” bilder, og la ungene gjerne gjenfortelle med egne ord hva de har lest. 
 
Vi starter opp med utviklingssamtaler denne uka og gleder oss til å møte dere. 
Vi bruker som vanlig det ene klasserommet og grupperommet. 
 

 

Ukas mål 
Norsk:  

• Jeg leser leseleksa mi nøye. 
• Jeg er bevisst på, og bruker punktum, komma og stor bokstav når jeg skriver. 

Matte:  

• Jeg jobber med matteoppgavene i prosjektet, og lager tabell og søylediagram. 
KRLE: 

•  
Engelsk:  

• Kunne skrive postkort og e-post       
 
Pals/ART: Samarbeid 

Respekt på personalrom og kontorer: 

• Jeg banker på døra og venter på svar. 

• Jeg lar de voksne få den pausen de har behov for. 
Omsorg i klasserommet: 

• Jeg er en god læringspartner 
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Timeplan: 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
Samling Lesekvart Fysfos Lesekvart Lesekvart 

Prosjekt Prosjekt 
 

Samling 
Klassens 
time 
Norsk / KH 

Stasjoner Gym / Norsk 

Mat og storefri Mat og 
storefri 

Mat og 
storefri 

Mat og 
storefri 

Mat og storefri 

Engelsk / 
KRLE 

Gym 
Gutter 

Pals 
Jenter 

Matte / Norsk 
Prosjekt 

Stasjoner Engelsk / KH 

Slutt 14.00 Slutt: 13.00 14.15 Slutt: 14.15 Slutt: 14.00 

 

Ukas ord og uttrykk: 

Norsk Matte English Prosjekt 

Tettsted 
Folketetthet 
Kvadratkilometer 
Naturressurs 
Råvare 
Industri 
Primærnæring 
Fornybar ressurs 

Statistikk 
Typetall 
Median 
Tabell 
Diagram 

E-mail -e-post 
 
Tourist attractions-
turistattraksjoner 
 
City-by 
 
Country-land 
 

Fylke 
Kommune 
Landsdel 
Økonomi 
Statistikk 
Median 
Typetall 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lekser 
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 

Hele uka Når du leser leseleksa, legg merke til ord du ikke forstår. Vi skal 
snakke om dem på skolen. 

Norsk Les s.106 - 
109 i Gaia. 
Hva ser du 
på bildet 
på s.108, 
og hva kan 
du lære av 
det? 

Les s.110 - 111 
i Gaia. 
Fortell en 
voksen om 
minst tre viktige 
naturressurser 
og hva slags 
råvare 
ressursen gir. 

Les s.112 - 115 i Gaia. 
Fortell en voksen hva 
Golfstrømmen er, og hva 
den gjør. 
 
 
 

Les s.116-
117 i Gaia. 
Forklar hva 
en fornybar 
ressurs er. 
 

Matte     

Engelsk:                          Stairs Textbook Read on p.114 and 133 
 

KRLE     

Natur / 
Samfunn 

    

Annet Gutter 
pakker 
gymtøy. 

  Alle pakker 
gymtøy 

 


