
Ukebrev uke 25   

Hei alle sammen!    
 
Siste uke før sommerferie nå. Vi takker alle elever og foreldre for et fint skoleår. Siste del av skoleåret 
har vært litt annerledes, men foreldre og elever har vært sporty og håndtert det på en mesterlig 

måte.       Vi ser frem til neste år og 5.trinn hvor Nina Constance, Vilde og Markus vil fortsette som 

kontaktlærere. Ha en riktig fin sommer alle sammen!       
 
Vi skal få gjennomført den teoretiske delen av sykkelprøven før sommeren. Vi følger et kurs laget av 
Trygg Trafikk og ser på filmsnutter og samtaler. Vi vil også sjekke syklene til elevene. Det er fint om 
dere hjemme sørger for at sykkelen er i forskriftsmessig stand (bremser som funker, ringeklokke, rød 
refleks bak og hvit/gul refleks på pedalene). Vi ser over syklene på skolen og hvis de ikke er godkjent, 
får dere tilbakemelding.  
 
Bøker som er lånt på skolens bibliotek må levers så raskt som mulig. 
 
 
Oppstillingsområder og inndelinger:   

GUL (ANITA)   
Bordtennisbordet 
Klasserom: Camilla Collett 
(4.trinnsrom)   

BLÅ (VILDE)   
Storebanen 
Klasserom: Asbjørnsen og Moe 

(5.trinnsrom)  

RØD (MARKUS)   
Fotballbanen 
Klasserom: Henrik Wergeland 

(4.trinnsrom)  

Leana 
Ingrid 
Maria 
Sofie 
Helene  
Rakel 
Brah 
Tyrone 
Heine 
Stellan 
William 
Theodor 
Jesper 
Erik 
Jonas  
Danielius 
Nicklas 

Isabella 
Nicoline  
Thelma 
Lisa 
Eva 
Felista 
Anya 
Leon J 
George 
Mads 
Rodi 
Håkon 
Erlend 
Stefan 
Lyon 
Winston 

Vanja 
Emma 
Hermine 
Oda 
Andrea 
Mina 
Emilie 
Albert 
Adam 
Tobias 
Magnus Gabriel 
Markus 
Oscar 
Mikkel 
Philip 
Leon R 
Hama 
   

 

 
 
 

 
 



 
Timeplan:   
Timer   Mandag   Tirsdag  Onsdag Torsdag   Fredag   

08:30 -    
10:00   

Samling i 
klassen. Vi 
prater om 
uken og 
introduserer 
arbeids-
programmet  

Arbeids-
program og 
rydding 

Uteskole for 
BLÅ gruppe. 
De to andre er 
på skolen. Ta 
med gode 
sko, egnede 
klær og vanlig 
mat og 
drikke.   
   
RØD gruppe 
skal jobbe med 
sykkel og 
trafikk 
 
GUL gruppe 
skal ha kunst 
og håndverk  
 
Dette er hele 
dagen og 
pauser tas 
individuelt på 
gruppene  
 
12.45 se 
7.trinn sin 
avslutnings-
forestilling   

Teoriprøve 
sykkel og sjekke 
sykler 

Avslutning på 
skolen. Her 
er det lov til 
å ha med seg 
en halv liter 
brus og litt 
godteri. Det 
er ikke lov til 
å dele 
godteri i år!! 

      

Lærerne avtaler 
pausetidspunkt    

 
 
 
 
 
Uteskole og 
vi går til 
Munkholmen 
rundt klokken 
10.00 

Pause – hele 
4.trinn har 
pause 
sammen 

Pause – hele 
4.trinn har 
pause sammen 

10:00 – 11:30    Arbeids-
program og 
rydding 

Teoriprøve og 
sjekke sykler 

Lærerne avtaler 
pausetidspunkt  
 med spising  

Pause – hele 
4.trinn har 
pause 
sammen 

Pause – hele 
4.trinn har 
pause sammen 

11:30-14:00 
Med innlagt 
pause.   

K&H og 
rydding 

Arbeidsprogram 
/ 

K&H 

/ 

rydding 

Skoleslutt 14.00 13.00 14.00 13.30 12.45 

LEKSER Leksefri       
 

     
   
Skolens hjemmeside:   
www.vestskogenskole.no   
Vilde (4A) e-post:    
vilde.fjellhaug@faerder.kommune.no    
Nina C. (4B) e-post:    
nina.constance.elgaaen@faerder.kommune.no   
Markus (4C) e-post:    
markus.stoen.heien@faerder.kommune.no     
Anita e-post:    
anita.roisland-skotte@faerder.kommune.no   
   
   

   

Tlf Nøtterøyskolene / sentralbord: 40 91 15 00    
Tlf SFO: 99 56 70 35    

    
Skole-sms:    
SKOLE: Send 4(melding) til 59 44 42 06    
SFO: Send SFO (melding) til 59 44 42 06    
Send gjerne en skole-sms, og be kontaktlærer 
ringe så fort det lar seg gjøre.    

http://www.vestskogenskole.no/
http://vilde.fjellhaug@faerder.kommune.no/
http://nina.constance.elgaaen@faerder.kommune.no/
http://markus.stoen.heien@faerder.kommune.no/
http://anita.roisland-skotte@faerder.kommune.no/


 

 


