
OPPSUMMERING UKE 19 

Da er uke to over! Vi har fått gode rutiner på vasking av hender. Elevene er 

flinke. Når vi er på uteskole så spør de om hånddesinfeksjon hvis vi glømmer 

det. Avstand greier vi fint når vi bruker tauet til å holde i. Verre er det når de 

leker fritt. Samtidig ser vi at elevene er så glade for å være sammen igjen og vi 

opplever flere nye vennskap. Denne uka har vi hatt fokus på insekter, både i 

dammen og i skogbunnen. Dagen ved dammen ble kald for mange, men 

spennende å fange småkryp. Det var også kaldt for frosken da den hadde gjømt 

seg i dypet. Håper på varmere vær så den trekker opp til overflaten igjen. Å 

grave ned en fallfelle har også vært spennende. Dessverre ble det ingen fangst 

den første natten, men natten etter var fangst. Vi har skrevet om forsøket og 

lært mange nye ord. På onsdag lagde elevene et «vesen» av nylonstrømper, 

bomull og gressfrø. Det fikk også ører, øyne og nese. Det må vannes og passes 

på så blir det spennende å finne ut hva som skjer! Uteskoledagen på torsdag 

gikk vi til Magnhildåsen og forsket på meitemark. Elevene gravde og fant både 

tjukke, tynne, lange og korte mark. Vet dere at det finnes mange ulike typer 

meitemark? Til slutt spilte de et “markspill” hvor matematikkunnskapene ble 

satt på prøve. Vi opplevde mange blide og kreative barn. 

Dere foresatte er fortsatt flinke til å følge reglene med å møte elevene utenfor 

skolens område. En påminnelse fra SFO. Dere må bli flinkere til å gi beskjed når 

og hvor lenge eleven skal være på SFO. Dette må legges inn i IST. I dag, fredag, 

blir alt tøy sendt med hjem. 

Neste uke kommer 5.-7. trinn tilbake til skolen, og vi vet pr nå ikke om det blir 

forandringer for 1. trinn. Dere vil få beskjed. 

 

HA EN FIN HELG SMÅ OG STORE. 

 

 

 

 

 



 

                                  GRUPPER/KOHORTER 

 

 RØD  BLÅ  GRØNN 

1 CAMILLA VICTOR MARDIN  

2 BASTIAN TRYM JENNY 
3 ANNA ASK EMRIK ANDRE 

4 NOJUS  TIGER NATALIA 

5 EMILY ELLA  JONATHAN 
6 SEBASTIAN DANIEL AKSEL 

7 LIAM EMRAN KIM 

8 HENRIK MARIA ELLA SOFIE 

9 JOSHUA LARS GEORG 
10 CHRIS EMILIAN FRIDA 

11 LILLI MIA JENNY ALVILDE 

12 THEODOR JULIE BRAA 

13 MAJA INGRID ANGELA  

 

 

OPPMØTEPLASS 

RØD BLÅ GRØNN 
 

VED INNGANGEN TIL SFO 
 

VED SCENEN 
 

VED INNGANGEN TIL KUBEN 
 

KLASSEROM 

RØD BLÅ GRØNN 

 

BLOMSTERENGA 
 

TEKSTILROMMET 
(LEKEROMMET SFO) 

 
SANGFUGLEN 

 

GARDEROBER 

RØD BLÅ GRØNN 

 

DER HVOR 2. TRINN VAR 
 

DER HVOR 3. OG 4. VAR 
 

DER HVOR 1. TRINN VAR 
 

TOALETTER 

RØD BLÅ GRØNN 

SE ETTER RØD LAPP 
 

SE ETTER BLÅ LAPP SE ETTER GRØNN LAPP 



 

UKEBREV UKE 20 

 

 
Kontakter: 

Ida: ida.bergsli@faerder.kommune.no 

Kirsti: kirsti.wage@faerder.kommune.no 

Ingfrid: ingfrid.tollnes@faerder.kommune.no  

Trinntelefon: 409 06 820 

SFO: 995 67 035 

Skolens sentralbord: 409 11 500  

Skolens hjemmeside: 

www.faerder.kommune.no/vestskogen-skole  

 
SkoleSMS (ved sykdom eller andre beskjeder 

til dagen – send sms før kl.08.00):   

Send [trinn] [tekst] til 594 44 206.   

Eks: «1 Per er syk i dag. Hilsen Kari.» 

Ukas PALS/smART 

Det er når vi tar ansvar for det vi gjør. 

 

 
• Jeg vasker hendene mine når jeg 

kommer til skolen, når jeg har vært 

ute, når jeg har vært på do og når 

jeg skal hjem. 

• Jeg følger bare min farge.    

• Jeg holder god avstand til vennene 

mine.                   

 

Viktig informasjon: 

• Vask hendene før dere går hjemmefra 

• Møt på skolen nærmest mulig 8.30 

• Møt opp ved riktig sted (se oppmøteplass lenger opp) 

• Alle må ha med sekk med matpakker, vannflaske, skiftetøy, pennal, (solkrem) 

• Kosedyr/leker er ikke tillat 

• Vi avslutter dagen på oppmøteplassen – møt presis for henting 

• Gi beskjed senest 8.15 dersom barnet ikke kommer på skolen 

• Ved symptomer på luftveisplager skal barnet være hjemme 

• Barn med allergi kan være på skolen 
 
 

Dersom dere har spørsmål så ta kontakt med oss enten på telefon, skolesms eller 
mail. 

 

 

Hilsen voksne på 1. trinn 
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 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

08.30 – 

11.00 

 

Vi gjør oppgaver 
på skolens 
uteområde. 
Rød, blå og 
grønn kohort 
hver for seg. 

UTESKOLE 

Vi gå til  
Magnhildåsen. 
 
 
Vanlig 

matpakke og 

kanskje to 

flasker vann. 

Vi gjør oppgaver 
på skolens 
uteområde. Rød, 
blå og grønn 
kohort hver for 
seg. 

UTESKOLE 
Vi går til 
Prestegårds-
dammen 
. 
  
Vanlig 
matpakke og 
kanskje to 
flasker vann. 

Inne på 
basene våre. 
 

11.00 – 

13.00 

Inne på basene 

våre. 

 

 

 

Inne på basene 

våre. 

 

Vi gjør 

oppgaver på 

skolens 

uteområde. 

Rød, blå og 

grønn kohort 

hver for seg. 

                                                     

  LÆRINGSMÅL  LEKSER  
Norsk:  • Jeg øver å lese en tekst. 

• Jeg greier å fortelle hva jeg har lest. 

• Jeg øver på å forstå nye ord og begreper.            
 

 
Kaleido B s. 104 og 105 
Velg lengde. 
 

Matematikk:  • Jeg kan forklare hva + (addere) og – 
(subtrahere) er/betyr.  

• Jeg kan forklare hva = (er lik) er/betyr. 
 

Ingen lekse, men du må gjerne 
gjøre smart øving 

 

 

 

 

 

 

 


