
 
  
  
  

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30 - 08.45 Lesekvart  Fysak ute Lesekvart Lesekvart Lesekvart 

08.45 - 09.45 Musikk  Fysak 
Klassens time 

Juleverksted Julehygge med 
fadderbarna. 

Norsk/Matte 

09.45 -10.00 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

10.00 - 11.00 Pals (J) 
Gym (G) 

Kirken 
Vi går til kirken 
ca. kl.10.30 

Juleverksted Julehygge med 
fadderbarna. 

Norsk/Engelsk 

11.00 - 11.15  Matpause  Matpause Matpause Matpause Matpause 

11.15 - 11.45 Storefri Storefri Storefri Storefri Storefri 

11.45 - 12.45 Matte/KRLE 
  

Kirken 
11.30 - 12.30 

Juleverksted Gym/Julehygge 
med fadderbarna. 

Engelsk/Matte 

12.45 -13.00 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt          

13.00 – 14.00 Matte/KRLE 
  

  Juleverksted Gym/ 
arbeidsprogram 

KRLE 

Slutter 14.00  13.00 14.15 14.15 14.00 

  

Informasjon: 

Hei! 
  
På tirsdag er det gudstjeneste. Vi går til kirken ca. kl. 10.30. De som skal på likeverdigtilbud, går 
sammen med oss til kirken, før de går tilbake på skolen.  
  
Minner om lyktetoget torsdag 12.des kl. 18.00. 
  
Om det er noen som har pent brukte leker eller klær dere kan tenke dere å pakke inn og gi til 
frelsesarmeen, samler vi inn dette. Bare merk pakken med alder og kjønn.  
  
Det er fortsatt mange som ikke har med gymtøy, hjelp barnet ditt med å huske på dette. Guttene 
og jentene har gym annenhver mandag, men alle har gym på torsdager.  
  
Det er fortsatt noen som mangler innesko, spør ditt barn om det er i orden. De blir klissvåt på beina 
i disse regnværsdager da det er vått i gangene.  
  
Med hilsen oss på 6.trinn  

  
  

  

UKEBREV 

6.TRINN – UKE 50 

9.des – 13.des 
 



 

  

 
  

 
  

 PALS :  
Omsorg i undervisningsrom: 
- Jeg gir vennene mine positiv oppmerksomhet 

-Jeg er hjelpsom 
-Jeg er en god læringspartner 
Karakteregenskap 
Humanisme 

Trinnregler • Jeg følger og respekterer dørterskelregelen 

Norsk • Jeg kan skrive et godt argument 

Matte • Jeg forstår sannsynlighetsregning. 
• Jeg kan forklare begreper som svært sannsynlig, lite sannsynlig og utfall. 

Engelsk • Jeg kan bøye et verb i presens. 
• Jeg vet at når vi skal stille spøsmål i presens, må vi ofte bruke verbet 

sammen med do. 
• Eks. Do I start…..? Do you come…? Does he/she/it run…? Do we og ..? Do 

you eat…? Do they leave…? 

Lekser: 
  Huskeliste Lekser 

Til  
tirsdag 

Data: PC`n skal lades hver 
dag. 
Eng: TB+ WB 

  
Mat og helse: Hjelp til hjemme med å dekke på bordet og rydda 
av etter  middag.  

Til  
onsdag 

Data: PC`n skal lades hver 
dag. 

Matte: Grunnbok s. 48, oppg. 2.7 + 2.8. Parallellbok s. 48, oppg. 
2.7 + 2.8. 
  

Til  
torsdag 

Data: PC`n skal lades hver 
dag. 

Mat og helse: Hjelp til hjemme med å vaske opp etter middag. 
Eng: WB: gjør oppg. 87a +b 

Til  
fredag 

Data: PC`n skal lades hver 
dag. 
Eng: TB 

  
Mat og helse: Hjelp til hjemme med å lage middag. 
Norsk: Les side 84 og 85 i tekstboken din. Svar på oppgave 1 og 2 
på side 85. skriv svarene dine i OneNote.  

Ukelekse   Musikk: Øv på teksten til "En stjerne skinner i natt" 

 Kontaktinformasjon: 

www.vestskogenskole.no 
Kontaktlærere: 
yvonne.andersen@faerder.kommune.no 
Henriette.Kjonnerud.Johannessen@faerder.kommune.no 

Mobilskole: Send 6(tekst) til   40906808   (oppgi fraværsgrunn)  
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VELKOMMEN TIL JULEAVSLUTNING  

FOR 

VESTSKOGEN SKOLE! 

 

 

 

LYKTETOGET starter fra 

skolegården kl. 18.00, torsdag 12. desember. Etterpå 

samles vi i skolegården til servering av lussekatter og varm 

saft. 

Kvelden avsluttes med felles sang. Vi synger «Vi tenner våre 

lykter», «En stjerne skinner i natt» og «På låven sitter 

nissen».  

Alle elever og foreldre synger med. Elevene stiller opp fra 

scenen og oppover 

OBS! Vi er ute hele tiden. Foresatte må gå sammen 

med barna sine. 

TA GJERNE PÅ NISSELUE! 

 

 

 

Julehilsen fra FAU og personalet 

 


