
UKEBREV UKE 43
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:                                  
Jeg hører etter og følger beskjeder.
Jeg stiller opp på fast plass når vi skal gå samlet på 
uteskole.
Jeg holder hender og føtter for meg selv.

Jeg kommer raskt på plass til timene.

                Pals: Jeg følger ukas PALS-mål  

Norsk: 
Jeg kan begrunne svarene mine.
Jeg kan forklare interjeksjoner og komme med eksempler.

Engelske: 
Jeg kan presentere og lese tegneserien min for læringspartner og lærer.

Matematikk: 
Jeg kan lage et søylediagram i Excel.

Lekser:

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

Matematikk: 
Jobb 15 minutter på Multi Smart Øving.

Norsk (ukelekse):
Kaleido, grunnboks 89. Skriv svar på oppgave 1 og 2. Du kan gjøre 
oppgave 3.

Tirsdag Tur til Tørkopp•
Samfunnsfag/matematikk•

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

Onsdag PALS•
Engelsk•
Carlsten leseprøve•
Aktiviteter på Teiebanen•

Norsk (ukelekse):
Kaleido, tekstbok: Les s. 101 - 104 og svar på oppgavene på s. 104

Annet: Jobb 20 min med presentasjonen din til utviklingssamtalen. 
Følg oppskrift og forslag under fanen Utviklingssamtaler i OneNote. 

Torsdag Matematikk •
Engelsk•

Engelsk : 
Presenter og vis tegneserien du  har laget i Creaza for de hjemme.
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Torsdag
Engelsk•
KH•
Norsk, ordkjedetest (ca. 15 
min)

•

Presenter og vis tegneserien du  har laget i Creaza for de hjemme.

Matematikk: 
Gjør ferdig tabellen og søylediagrammet i Excel du skulle lage i 
forbindelsen med undersøkelsen du har valgt å gjøre på skolen.

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

Fortell til en voksen hjemme hva du gjør for å komme raskt på 
plass etter friminutt.


Palslekse: 

Fredag Norsk, ordkjedetest (ca. 15 
min) 

•

KH•
Kroppsøving•
KRLE•

GOD HELG!

Generell info: 

Husk foreldremøte mandag 28.oktober!

Hvis været tillater det så drar vi på en utflukt til Tørkopp de to første timene på tirsdag 22 oktober 
for å undersøke liv i og langs fjæra. Lurt å ha på/med seg gummistøvler og varme klær.

Vi har bestemt at elevene kun har med seg vann i sine drikkeflasker på skolen. Hvis du ønsker kan 
de ha med seg juice, melk, smoothie ect til å drikke i matpausen. 
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