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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 kommer til å jobbe litt med Norge rundt denne uka også, men ikke som prosjektarbeid med det 
ansvaret det innebærer for det enkelte barnet. Vi har utfordringer med at flere av elevene ikke klarer 
å ta dette ansvaret, så vi ser at vi må gå tilbake til klasseromsundervisning. Dette er sikkert litt leit 
for de som liker og klarer å jobbe på denne måten, men vi har ikke ressurser nok til å følge opp de 
som ikke klarer det. Barna trenger tydeligvis like strenge rammer som tidligere selv om vi trodde at 
de nå var klare for mer frihet. 
 
Det er noen elever som uttrykker at de føler seg utestengt fra bursdager og kinobesøk som blir 
arrangert. Vi forstår at man ikke alltid kan be alle, men tenk litt igjennom om det går an å arrangere 
noe felles for trinnet i blant, gjerne med foreldre. Kanskje klassekontaktene kan ta litt ekstra ansvar 
her. Også går det an å oppfordre barna til å ikke snakke så mye om disse tingene på skolen fordi 
det lett blir sårt for dem som aldri får invitasjon. 

 

Ukas mål 
Norsk:  

• Jeg leser leseleksa mi godt 
• Jeg er bevisst på, og bruker punktum, komma og stor bokstav når jeg skriver. 
• Jeg vet hva substantiv er.  

Matte:  

• Jeg gjennomfører prøven i statistikk, og øver på det jeg ikke klarer. 
KRLE: 

• Jeg deltar i aktivitet og samtale om likestilling, og barn og kvinners rettigheter. 
Engelsk:  

• Jeg kan skrive tekster som andre kan forstå  
• Jeg kan sende en e-post om et sted hvor jeg har vært. 
 

Pals/ART: Omsorg 

Omsorg i undervisningsrom: 

• Jeg gir vennene mine positiv oppmerksomhet. 

• Jeg er hjelpsom. 

• Jeg er en god læringspartner. 
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Timeplan: 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
Adventstund Adventstund Fysfos Adventstund Adventstund 

KH / Tema Norsk / 
Matte 
 
 

Klassens 
time 
Norsk / KH 

Uteskole til 
Teieskogen 
ved banene. 

Gym / Norsk 

Mat og storefri Mat og 
storefri 

Mat og 
storefri 

Mat og 
storefri 

Mat og storefri 

Engelsk / 
KRLE 

Gym 
Jenter 

Pals 
Gutter 

Tema / Norsk 
Adventstund 

Uteskole KH / Engelsk 
 

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

 

 

Ukas ord og uttrykk: 

Norsk Matte English Tema 

formasjoner 
nøtteknekker 
introdusere 
egentlig 
fornærme 
 

Statistikk 
Typetall 
Median 
Tabell 
Diagram 
Økonomi 

Amazing-utrolig 
Understand-forstå 
Holiday-ferie 
Stage-scene 
Bookshelves-
bokhyller 
 

Eventyr 
Sjangertrekk 
Virkemidler 
Dusør 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lekser 
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 

Hele 
uka 

 

Norsk Les 

“Leseteatret, 

og dine 

replikker. 

Kanskje en 

annen kan 

lese de andre 

replikkene. 

Gjør ARK 1 i 

oppgaveheftet

. 

Les 
“Leseteatret, 
og dine 
replikker. 
Kanskje en 
annen kan 
lese de andre 
replikkene. 
Gjør ARK 1 i 
oppgaveheftet
. 

  
 

Les 
“Leseteatret, 
og dine 
replikker. 
Kanskje en 
annen kan 
lese de andre 
replikkene. 
Gjør ARK 1 i 
oppgaveheftet
. 

Matte Gå inn på 
Salaby.no – Du 
må logge inn 
med Feide. Gå 
videre på 
Salaby skole – 
Kanal S – 
Matte – 
Tekstoppgaver 
og velg nivå. 
Du må kanskje 
prøve deg litt 
frem.  
Jobb i minst 10 
minutter. 

Samme som 

mandag. 

 Samme som 
mandag 

Engelsk: Stairs Textbook Read pages 56-57 
Svar på Stairs Workbook pages 40-41 

 
Øve på gloser: 

amazing-utrolig 
understand-forstå 

holiday-ferie 
stage-scene 

bookshelves-bokhyller 
 

 

KRLE     

Natur / 
Samfun
n 

    

Annet Jentene 
pakker 
gymtøy. 

  Alle pakker 
gymtøy. 

 


