
UKEBREV UKE 50
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:

OMSORG i undervisningsrom:

Jeg gir vennene mine positiv oppmerksomhet.
Jeg er hjelpsom.
Jeg er en god læringspartner.
        

   

                Pals: Jeg følger ukas PALS-mål  

Norsk/tema: 
Jeg kan skrive ord rett og vet hva ordene kommer fra, f. eks. at stygt kommer av ordet stygg og at dags i ordet dagslys 
kommer av ordet dag.

Engelsk: 
Jeg kan lese og oversette engelsk tekst
Jeg forstår engelsk tekst og kan svare på spørsmål

Matematikk: 
Jeg kan forklare hva en spissvinkel, stumpvinkel og en rett vinkel er.
Jeg at to nabovinkler alltid er 180 grader til sammen, og at to toppvinkler er like.

Lekser:

Mandag Fysisk fostring•
Klassens time•
Pynting av 
pepperkakehus/ 
juleverksted

•

Musikk•
Matematikk•

Norsk (ukelekse):
Kaleido grunnbok s. 186 og 187. Skriv svar på oppgavene på s. 187

Les 15 min. hver dag i en selvvalgt bok.

Tirsdag Spt / lesekvart•
Naturfag•
PALS•
Kirkebesøk /alternativ 
kirkebesøk

•

Matematikk:
Jobb 15 minutter på Multi Smart Øving sammen med en voksen 
hjemme. Bruk kladdebok til å gjøre utregninger.
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kirkebesøk
Rom SF: Husk å pakke gymtøy. 

Onsdag Norsk•
Engelsk•
Samf.fag•
Gym / Norsk•

Engelsk: Lese og oversette s 92, 93. Oppgave nederst s 93. Oppgaven   
må gjøres sammen med en voksen.

Torsdag Engelsk•
Matematikk•
KH / juleverksted•
Norsk•

Engelsk: Høre s 94-97 + oppg. Nederst s 97. WB s 88+89.
                Dette begynner vi med på skolen, gjøres ferdig hjemme.

Matematikk: 
Jobb 15 minutter på Multi Smart Øving sammen med en voksen 
hjemme. Bruk kladdebok til å gjøre utregninger.

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

Gi noen hjemme positiv oppmerksomhet og hjelp til med å 
dekke bord, lage mat eller rydde/ støvsuge hjemme :)


Palslekse: 

Fredag Norsk•
KH / juleverksted•
Kroppsøving•
KRLE•

GOD HELG!

Generell info: 

På tirsdag er det skolegudstjeneste i Nøtterøy kirke. Den begynner kl. 11.30. Vi går fram og tilbake.

På torsdag ettermiddag er det lyktetog. Vi møtes på skolen litt før kl 18.00. Lykter fås kjøpt. Se 
hjemmesiden.

VELKOMMEN TIL JULEAVSLUTNING FOR VESTSKOGEN SKOLE!

LYKTETOGET starter fra skolegården kl. 18.00, torsdag 12. desember. 
Etterpå samles vi i skolegården til servering av lussekatter og varm saft.

Kvelden avsluttes med felles sang. Vi synger «Vi tenner våre lykter», «En 
stjerne skinner i natt» og «På låven sitter nissen». 

Alle elever og foreldre synger med. Elevene stiller opp fra scenen og 
oppover
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OBS! Vi er ute hele tiden. Foresatte må gå sammen med barna sine.

TA GJERNE PÅ NISSELUE!

Julehilsen fra FAU og personalet
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