
UKEBREV UKE 39
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:

Jeg kan være tålmodig            

RESPEKT på toalettene:
Jeg venter til det er ledig.
Jeg lar andre være i fred.

RESPEKT i undervisningsrommet:
Jeg rekker opp hånda og venter til jeg får ordet.
Jeg lytter til dem som snakker. 

                 
Pals: Jeg følger ukas PALS-mål 

Norsk: 
Jeg kjenner til ulike lesestrategier og kan bruke ulike lesestrategier.
Jeg kjenner reglene for og/ å og skriver rett. 

Engelske: Jeg kan bøye verb på engelsk
                  Jeg kan lese en oppgave og forstå hva jeg skal gjøre

Matematikk: 
Jeg kan bruke addisjon og subtraksjon til å regne ut verdien av talluttrykk med parenteser.

Lekser:

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

Matematikk: 
Multi 7a, side 27 oppgave 1.80 og 1.82

Norsk (ukelekse):
Kaleido grunnbok, oppgave 1, s. 50
Kaleido, grunnbok s. 60: Les diktet høyt for en voksen flere ganger og 
helt til du leser med god flyt.

Tirsdag PALS•
Naturfag•
Samfunnsfag/matematikk•

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

Onsdag PALS•
Engelsk•
Norsk•
Samfunnsfag•

Norsk (ukelekse):
OG eller Å
https://kaleido7.cappelendamm.no/lt/seksjon.html?tid=2088810
Gjør alle oppgavene fra 1-12. Les grundig og ikke gjett svarene :)
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Samfunnsfag•
Matematikk•
Norsk•
Gym (HB)•

Gjør alle oppgavene fra 1-12. Les grundig og ikke gjett svarene :)

Engelsk: WB S 16, Skriv i OneNote

Torsdag Matematikk •
Engelsk•
KH•
Norsk, ordkjedetest (ca. 15 
min)

•

Engelsk : WB s 20, skriv i OneNote
Matematikk: 
Minimum 15 min på Multi Smart Øving 

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

Fredag Norsk, ordkjedetest (ca. 15 
min) 

•

KH•
Gym•
KRLE•

GOD HØSTFERIE!

Generell info: 

Solveig var sykemeldt i fjor sommer og har ferie til gode, derfor er hun borte fra 24.9 til 22.10.

Foresatte må være mere med på lekser. Det er flere som ikke gjør leksene. Leseleksen bør leses 
høyt for en voksen. Les ukebrevet for å se hva de skal gjøre. Engelsklekser på onsdag MÅ gjøres på 
onsdag.
Norsk ukelekse som står under mandag skal være ferdig innen fredag. Norsk ukelekse som står 
under onsdag skal være ferdig innen neste onsdag.
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