
UKEBREV UKE 48
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:

ANSVAR i gangen, garderoben og trappa:

Jeg går rolig på høyre side.
Jeg holder orden.
Jeg går direkte dit jeg skal.
     

                Pals: Jeg følger ukas PALS-mål  

Norsk/tema: 
Jeg kan forklare ulike typer tekster; Overbevisende, underholdende, beskrivende og forklarende.
Jeg kan skrive en fagtekst.

Engelsk: Jeg kan lese og oversette engelsk tekst.
                Jeg kan skrive en fortelling

Matematikk: 
Jeg kan lage en skisse til pepperkakehuset ut ifra gitte mål.

Lekser:

Mandag Fysisk fostring•
Klassens time•
Forberedelse til 
presentasjon av prosjektet

•

Musikk•
Matematikk•

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

Tema prosjektet skal være ferdig til fremføring i morgen!

Til torsdag: Kaleido grunnbok: 
Les om fagtekst på s. 150. Skriv svar på oppgavene på s. 151. 

Skriv en kort fagtekst om noe du er opptatt av (maks én side). Du kan 
jobbe både i norsktimen på skolen (onsdag) og hjemme med disse 
oppgavene. Skal være ferdig til torsdag.

Tirsdag Tema •
Alle gruppene skal 
presentere prosjektet

Samfunnsfag/matematikk

Matematikk:
Du må ha signatur på matematikkprøven fra forrige uke.  Den ble 
utdelt på fredag.
Bruk Internett og let etter inspirasjonsbilder til pepperkakehuset 
gruppen din skal lage. Du  må finne minst tre bilder du lagrer og viser 
til gruppen neste matematikktime.
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Naturfag: Les teksten om høytrykk og lavtrykk i Onenote: Naturfag 
Lær deg minst en av naturlovene utenat. 

Rom SF: Husk å pakke gymtøy. 

Onsdag Norsk•
Engelsk•
Kroppsøving•
Norsk•

Engelsk: Lese s 72 og 73 + spørsmål s 73. wb s 68 hvis du ikke ble 
ferdig i timen.

Torsdag Engelsk •
Matematikk•
KH•
Norsk•

Engelsk : Les s 76 "My hero". Skriv minst 100 ord. Skriv i word for å få 
ordteller og kopier over til OneNote.

Matematikk:
Følg linken
https://nysgjerrigper.no/filearchive/nfr-nysgj-0414-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.

Fortell til en voksen hjemme hvordan du holder orden på 
plassen din i klasserommet og på plassen din i garderoben.


Palslekse: 

Fredag Norsk•
KH•
Kroppsøving•
KRLE•

GOD HELG!

Generell info: 
Gymsalen er opptatt på fredag grunnet annet arrangement. Det blir derfor ikke kroppsøving i 
gymsalen.  Vi skal være ute.

Vi opplever stadig at elever ikke har gjort lekser. Igjen oppfordrer vi foresatte til å følge med!

Husk klær etter vær. VI har mange våte elever uten regntøy og med tynne joggesko. Det holder 
ikke i dette novemberværet.
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