
UKEBREV UKE 49
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:

OMSORG i undervisningsrom:

Jeg gir vennene mine positiv oppmerksomhet.
Jeg er hjelpsom.
Jeg er en god læringspartner.

   

                Pals: Jeg følger ukas PALS-mål  

Norsk/tema: 
Jeg kan skrive en fagtekst.

Engelsk: Jeg kan lese og oversette engelsk tekst
                Jeg kan bøye adjektiv

Matematikk: 
Jeg kan forklare hva en spissvinkel, stumpvinkel og en rett vinkel er.
Jeg at to nabovinkler alltid er 180 grader til sammen, og at to toppvinkler er like.

Lekser:

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

Norsk (ukelekse):
Les i selvvalgt bok 15 min. hver dag

Gjør ferdig oppgave 1 og 2 om språk, flyt og sammenheng som 
ligger i One note (norsk). Du må bruke Kaleido grunnbok for å 
kunne svare på oppgavene.

•

Gjør også ferdig fagteksten som du begynte på i uke 48 og øv på 
å lese den høyt. 

•

Tirsdag Framføring prosjekt•
PALS•
Samfunnsfag/matematikk•

Matematikk:
Følg linken: https://nysgjerrigper.no/filearchive/nfr-nysgj-0115-
matte.pdf
Nivå 1 - gjør oppgave 1-4
Nivå 2 - gjør oppgave 3-6
Oppgavene gjøres i OneNote under Matematikk. Velg enten Nivå 1 
eller Nivå 2.

Rom HB: Husk å pakke gymtøy. 

Uke 49

   Side 1 for Ukebrev    



Rom HB: Husk å pakke gymtøy. 

Onsdag Juleverksted•
Gym•
Norsk•

Engelsk: les s 80, 81 i textbook. Gjør oppgave s 74 i WB

Samfunnsfag: Gjør ferdig presentasjonen i temaet: Renessansen. 
Oppgaven ligger i Onenote.

Torsdag Engelsk•
KH / juleverksted•
Norsk•

Engelsk : WB s 80,  s 81 nr 135,   s 82, nr 138,   s 83. 
Gjør det du ikke ble ferdig med i engelsktimen. 

Matematikk: 
Jobb 15 min sammen med en voksen hjemme på Multi Smart Øving. 
Hvis du trenger en repetisjon på forklaring av nabovinkler og 
toppvinkel ligger på tankekartet for denne uken. Det finner du på 
OneNote; Matematikk.

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

Gi noen hjemme positiv oppmerksomhet :)
Palslekse: 

Fredag Norsk•
KH / juleverksted•
Kroppsøving•
KRLE•

GOD ADVENTSHELG!

Generell info: 

Vi skal på skolegudstjenesten tirsdag 10 desember. Elevene har fått med seg et informasjonsskriv hjem om dette. 
Alle må levere påmelding til gudstjeneste innen onsdag 4.12.19. tilbake til en av lærerne på trinnet.

Ønsker å informere dere hjemme om foreningen BUA som jobber for at barn og unge skal få mulighet til å prøve 
flere og mer varierte aktiviteter. Det gjør vi ved å gjøre det enklere for deg å låne utstyr til sport og friluftsliv. Les 
mer om foreningen BUA her.
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