
UKEBREV UKE 46
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:

        
RESPEKT på personalrom og kontorer:
Jeg banker på døra.
Jeg lar de voksne få den pausen de har behov for.
Jeg går raskt ut til friminutt og går ut  hovedinngangen

   

                Pals: Jeg følger ukas PALS-mål  

Norsk/tema: 
Jeg vet hvordan jeg best oppgir kilder (Kaleido, grunnbok s. 34 gir gode forklaringer).
Jeg kan bruke to-kolonne notat med nøkkelord til venstre og forklaring til høyre.
Jeg kan finne informasjon både på nett og i tekster på ark.

Engelsk: Jeg kan lese og oversette en engelsk tekst
                Jeg kan forskjellen på a og an
                Jeg kan lage flertall på engelsk
                Jeg kan bøye verb på engelsk

Matematikk: 
Jeg kan avgjøre sannsynligheten for at en hendelse vil inntreffe

Lekser:

Mandag Rigging i gymsalen•
Minikonferanse i 
gymsalen, Beefing og vold

•

Musikk•
Matematikk•

Norsk (ukelekse):
Les 15 min. hver dag i en selvvalgt bok. Skriv en liten tekst om hva 
boka handler om. 

Tirsdag •
Tema•

Matematikk:
Multi 7a - 2.55 - 2.58. Oppgavene gjøres i kladdeboka

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

Onsdag Norsk•
Engelsk•
Tema

Engelsk: lese og oversette s 51, 52, 53
                WB s 48 og 49, gjør det du ikke ble ferdig med i timen.

Uke 46
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Tema•
Gym•
Norsk•

Norsk: Skriv ned hva som er negativt og hva som er positivt med plast. 
Skriv også ned hva vi kan gjøre for å unngå for mye plast. 
Du skal bruke teksten De aller minste plastbitene til denne 
oppgaven. Teksten finner du her:
https://nysgjerrigper.no/Artikler/2019/september/de_aller_minste_pl
astbitene

Torsdag Engelsk•
Matematikk•
KH•
Norsk•

Engelsk : lese og oversette s 58 og 59
                 WB s 52 og 53 det du ikke ble ferdig med i timen.
                 Kanskje du må bruke verboversikten s 236-239.
Matematikk: 
Jobb 15 min sammen med en voksen hjemme på Multi Smart Øving

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

Fortell til en voksen hjemme hvordan du går ut til 
pause/friminutt. Kommer du deg raskt ut til pauser? Bruker du 
hovedinngangen?


Palslekse: 

Fredag Norsk•
KH•
Kroppsøving•
KRLE•

GOD HELG!

Generell info: 
På mandag 11.november klokken 10.30 skal 6. og 7.trinn ha et felles opplegge i gymsalen. Tema er 
beefing og vold blant barn og unge.

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

Rommene skal bytte rekkefølge på kroppsøving på fredager. Fra nå av skal SF ha kroppsøving i 
3.time og HB ha i 4. time. 
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