
UKEBREV UKE 44
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 holder hender og føtter for meg selv.

Jeg kommer raskt på plass til timene.

                Pals: Jeg følger ukas PALS-mål  

Norsk: 
Jeg vet hva som menes med bærekraftig utvikling og kjenner til flere av FNs bærekraftmål.
Jeg kan forklare begrepet mikroplast.
Jeg kan lage en digital presentasjon.

Engelske: 
Jeg kan lese og oversette en tekst

Matematikk: 
Jeg kan planlegge og gjennomføre en undersøkelse, og presentere funnene i Excel.

Lekser:

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

Norsk (ukelekse):
Kaleido tekstbok: Les s. 119 - 121. Skriv svar på oppgavene på s. 121
Les 15 minutter hver dag i en selvvalgt bok. 

Tirsdag Tema•
Elevundersøkelse•

Matematikk:
Gjør ferdig tabellen og søylediagrammet i Excel du skulle lage i 
forbindelsen med undersøkelsen du har valgt å gjøre på skolen.
Jobb 15 minutter på Multi Smart Øving.

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

Onsdag PALS•
Engelsk•
Tema•
Gym•
Norsk•

Engelsk: TB s 24, lese og oversette

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

Torsdag Tema•
KH•
Norsk•

Engelsk : WB s 29, nr 41. Skriv i OneNote
Matematikk: 
Jobb 15 minutter på Multi Smart Øving

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

Fortell til en voksen hjemme hva det betyr å holde hender og 
føtter for seg selv.


Palslekse: 

Fredag Norsk•
KH•
Kroppsøving•
KRLE•

GOD HELG!

Generell info: 

Husk foreldremøte mandag 28.oktober kl 18.00 i amfiet!

Husk å sende tilbakemelding ang skolefotografering.

Vi fortsetter med håndball i kroppsøvingen på fredager. De som har ball hjemme tar med seg den 
på skolen på fredag.

Tirsdag gjennomføres Elevundersøkelsen på trinnet. Dette er en landsomfattende undersøkelse 
som gjøres på alle 7. trinn i hele Norge. 
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