
Ukebrev uke 20   

Hei alle sammen!    
 
Det blir noen forandringer i gruppene denne uken. Se liste lengre ned. 5-7 kommer tilbake på skolen 
det gjør at det blir noen endringer i romfordelingen. Vi beholder våre faste klasserom for to av 
gruppene (4.trinnsrommene), en gruppe skal være på sløyden og en gruppe på et av 
5.trinnsrommene. 
  
Denne uken fortsetter vi med leselekser som eneste lekse, men vi vil ha et arbeidsprogram som 
gjennomføres på skolen. De elevene som ikke blir ferdig med dette på skolen forventes det at de 
ugjorte oppgavene fullføres hjemme (vi vil sende en beskjed hvis det er noe jobbes som skal gjøres 
hjemme). Vi har uteskole på tirsdag og fredag. Vi fortsetter med temaet og elevene har samlet inn 
mange fine blomster og planter (å lage et klasseherbarium).  Leselekse 114-117, en side om dagen. 
 
Her kommer informasjon om hvordan skoledagen blir organisert. Vi har delt trinnet inn i tre grupper, 
som får hvert sitt faste klasserom. Markus, Anita, Thor Erik og Vilde vil være sammen med hver sin 
gruppe og møter sin faste gruppe hver morgen ute på oppstillingsplassen.    
Elevene har fått tildelt egne områder som de skal møte opp til hver dag. Se liste lenger ned.   
Vi oppfordrer til at elevene går til skolen og at foresatte ikke følger inn i skolegården. Elevene vil bli 
møtt ute av Markus, Anita, Thor Erik og Vilde. Dersom det er beskjeder utover «det vanlige», eller 
noe dere ønsker å snakke med oss om ber vi dere om å sende skole-sms eller mail, for vi har nå ikke 
mulighet til å svare dere på spørsmål under oppstillingen ute.   
Når elevene kommer på skolen: De må ha vasket hendene grundig før de går til skolen. Vi ber om at 
barn møter så tett opptil kl. 08.30 som mulig. Elever med symptomer på luftveisinfeksjoner (snue, 
hoste, nysing, vond hals osv.) kan ikke være på skolen eller SFO, og må holdes hjemme til de har hatt 
en symptomfri dag. Barn med kjent allergi og symptomer på allergi kan være på skolen/SFO. Når 
gruppene er inne, skal de være på hvert sitt rom. Når vi spiser inne, spiser alle ved hver sin pult.    
Elevene må ha med: skiftetøy for dagen (vi har ikke oppbevaring av skiftetøy/ekstra tøy i garderoben 
denne perioden), fylt vannflaske, pennal og rett utstyr/bøker til dagen. Dersom dere for eksempel 
sender med yoghurt, send med skje også. Vi har ikke anledning til å låne ut fra kjøkkenet.    
Kosedyr/leker/ fotball: Det er ikke anledning til å ha med leker hjemmefra i denne perioden.   
   
Når eleven blir hjemme: Gi oss beskjed så tidlig som mulig slik at vi kan planlegge dagen, helst før 
08.15. Det er også slik at dersom gruppeleder er syk og vi ikke får tak i vikar må elevene i den 
gruppen holdes hjemme. Men; om vi får beskjed tidlig nok om barn som blir hjemme kan vi 
omorganisere slik at vi forhåpentlig unngår akkurat dette!    
Når elevene slutter på skolen/skal på SFO: Elevene avslutter dagen på samme sted som de begynner 
dagen. Elevene krysses inn på SFO på samme sted. Vi vasker hender med elevene før de går 
hjem/skal på SFO.    
Garderober: I denne perioden har vi faste garderobeplasser over større områder enn vi pleier. Det 
blir ikke byttet til annen garderobeplass når SFO starter.   
Toaletter: 4.trinn bruker toalettene ved inngangen, toalettene innenfor den første døren fordeles 
på fargekoder. 
 
 
 
 
 
 
 



Oppstillingsområder for 4.trinn.    

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

BLÅ (VILDE)   
Storebanen 
Klasserom: (Sløyden)  

GRØNN (THOR ERIK)   
Skatebanen 
Klasserom: Asbjørnsen og 
Moe (5.trinnsrom)   

RØD (MARKUS)   
Fotballbanen 
Klasserom: Henrik 

Wergeland (4.trinnsrom)  

Hermine 
Oda 
Emma 
Lisa 
Vanja 
Eva 
George 
Nicklas 
Erlend 
Stefan 
Tyrone 
Hama  

Leana 
Ingrid 
Maria 
Brah 
Felista 
Albert 
Tobias 
William 
Theodor 
Erik 
MG 
Håkon  

Emilie 
Andrea 
Mina 
Sofie 
Anya 
Markus 
Lyon 
Danielius 
Oscar 
Rodi 
Jonas 
Leon J 
Stellan 

Helene 
Rakel 
Nicoline 
Isabella 
Thelma 
Winston 
Adam 
Leon R 
Mads 
Heine 
Jesper 
Mikkel 
Philip  

Uteområde i pauser:    
(Pausene blir i avtale på trinnet som tidligere med to og to kohorter sammen. Når 5-7 trinn er 
tilbake får vi tider og områder fra ledelsen. Disse blir delt slik at trinnene har pauser på forskjellige 
tidspunkter).    
Denne uken tar gul og rød pause sammen og grønn og blå gruppe sammen.    
Slik vil vi også organisere uteskoledagene – da er vi flere voksne med og har bedre kontroll. 
Timeplan:   

Timer   Mandag   Tirsdag   Onsdag   Torsdag   Fredag   

08:30 -    
10:00   

Norsk   
Matte   
Engelsk    
Tema   

Uteskole –   
   
Ta med gode 
sko, egnede klær 
og vanlig mat og 
drikke.   
   
Vi starter nytt 
tema om lokale 
dyre- og 
plantearter vi skal 
samle, ta bilder og 
lage et 
klasseherbarium.    
   
   
   
   

Norsk    
Matte   
Engelsk    
Tema    

Norsk    
Matte   
Engelsk    
Tema   

Uteskole –    
   
Ta med gode 
sko, egnede 
klær og vanlig 
mat og drikke.  
  
Vi fortsetter 

med tema        
    
   

Lærerne avtaler 
pausetidspunkt    

Pause – to og to 
grupper tar pause 
sammen   

Pause – to og 
to grupper tar 
pause 
sammen   

Pause – to og 
to grupper 
tar pause 
sammen   

10:00 – 11:30    Norsk   
Matte   
Engelsk    
Tema   

Norsk   
Matte   
Engelsk    
Tema   

Norsk    
Matte   
Engelsk    
Tema   

Lærerne avtaler 
pausetidspunkt  
 med spising  

Pause – to og to 
grupper tar pause 
sammen   

Pause – to og 
to grupper tar 
pause 
sammen   

Pause – to og 
to grupper 
tar pause 
sammen   

11:30 – 12:45   Norsk   
Matte   
Engelsk    
Tema   

Norsk   
Matte   
Engelsk    
Tema   

Norsk   
Matte   
Engelsk    
Tema   

12:45 – 13:00   Vi avslutter dagen med håndvask og utlosjering   

Leselekse  Leselekse 114-117, en side om dagen. 



   
Vi ber om forståelse for at timeplanen kan bli endret.    
Vi vurderer underveis om tidspunkter og fag fungerer for barna.    
   
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   
Thor Erik e-post:   
thor.erik.solberg@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/
mailto:thor.erik.solberg@faerder.kommune.no

