
UKEBREV UKE 47
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 forstår hva jeg leser.

Matematikk: 
Jeg repetere statistikk og sannsynlighet. 
Jeg jobber godt med Kan du dette som forberedelser til kapittelprøve.

Lekser:

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

Norsk (ukelekse):
Les 15 min. hver dag i en selvvalgt bok. 
Skriv litt om hva boka du leser i handler om.
Temalekse:
Kosmetikk: Gå gjennom det du finner av kosmetikkprodukter 
hjemme og let etter produkter som inneholder mikroplast. 
Produktene du finner må skrives inn i skjema dere har laget. Husk å 
få frem både produktmerke og type produkt, samt hva slags type 
plast det inneholder.
Klær: Gå gjennom garderoben din og sorter klærne dine ut ifra det 
hvilke plastprodukt de inneholder mest av. Skriv ned antall klær du 
har undersøkt, og hvor mange plagg du fikk innenfor de ulike 
kategoriene.
Kunstgress: Les artikkelen Kunstgressbløffen (tv2): 
https://www.tv2.no/lab2/kunstgressbloffen/
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Tirsdag Tema•
Fellessamling•
Samfunnsfag/Matematikk•

Matematikk:
Gjør ferdig Kan du dette?; Multi side 64-65 (minus oppgave 1,5 og 
6) 

KRLE: Gjør oppgavene i Onenote som heter: Uke 47 oppgaver om 
jødedommen. Husk å ta med deg KRLE boken "Vi i verden 7" hjem 
for å svare på oppgavene.

Rom HB: Husk å pakke gymtøy.

Onsdag Norsk•
Engelsk•
Gym•
Norsk•

Engelsk: Lese og oversette s 60, 61. Svar også på spørsmål nederst 
på s 61. Skriv i OneNote
Norsk: 
Kaleido tekstbok: Les s. 26 og 27. Skriv ned hvilke typer tekster vi 
kan skille mellom- det er fire hovedgrupper. Skriv gjerne en liten 
forklaring til hver av hovedgruppene. 
Kaleido grunnbok: Les s. 148 og 149. Skriv svar på minst to av 
oppgavene til teksten på s. 149

Torsdag Engelsk•
Matematikk•
KH•
Norsk•

Engelsk : lese og oversette s 64, 65.
Matematikk: 
Følg linken: https://nysgjerrigper.no/filearchive/nysgj-0314-
matte.pdf
Nivå 1 - gjør oppgave 1-4
Nivå 2 - gjør oppgave 3-6
Oppgavene gjøres i OneNote under Matematikk

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

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: 
Velkommen til dere vi møter på utviklingssamtale denne uken. Husk å ta en titt i kjelleren, der 
ligger masse gjenglemt tøy.

På grunn av utviklingssamtaler og plassmangel blir det som kjent ikke leksetid i uke 46 og 47.
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