
UKEBREV UKE 38
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 på uteområdet:
Jeg følger regler i lek og spill.•
Jeg spør om å få være med i leken på en 
hyggelig måte.

•

Jeg følger beskjedene fra voksne.•
RESPEKT i undervisningsrommet:
Jeg lar andres ting i være i fred.•
Jeg følge beskjeder.•
Jeg oppfører meg likt overfor alle voksne•

Jeg tar ansvar og viser omsorg og respekt:

       - Jeg er raskt på plass i klasserom eller amfi.

Jeg følger ukas PALS-mål

Norsk: 
Jeg kjenner til ulike lesestrategier og kan bruke ulike lesestrategier.
Jeg kan fylle ut "Et nytt ord skjema" for å lære nye og vanskelige ord.
Jeg vet hva fake- news, eller falske nyheter er. 

Engelske: Jeg kan lese og forstå engelsk tekst og kan oversette til norsk
                  Jeg kan bøye verb på engelsk

Matematikk: 
Jeg kan multiplisere og dividere flersifrede tall
Jeg kan multiplisere med desimaltall

Lekser:

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

Matematikk: 
Under 1.time på tankekartet ligger leksen. Følg linken og se på filmen 
og til hørende oppgavene. Du trenger kladdebok!
Norsk (ukelekse):
Fyll ut med 4 nye ord i "Et nytt ord skjema". Ark får du på skolen

Tirsdag PALS•
Stasjonsundervisning•
Samfunnsfag/matematikk•

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

Onsdag PALS Norsk (ukelekse):
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Onsdag PALS•
Engelsk•
Norsk•
Samfunnsfag•
Matematikk•
Norsk•
Gym (SF)•

Norsk (ukelekse):
Kaleido, tekstbok: Les s. 30 og 31 og gjør oppgavene på begge sidene 
(Oppgaver om å skumlese og oppgaver om å letelese)
Engelsk: Textbook lese og oversette s 16 og 17. Lær deg 5 nye ord fra 
teksten.

Torsdag Matematikk •
Engelsk•
KH•
Norsk•

Engelsk : WB s 22, skriv i OneNote eller i skriveboka. Du må bruke 
textbook for å løse oppgaven. Se på verblisten i OneNote, lær deg 3 
uregelrette verb.
Matematikk: Jobb min. 15 min på Multi Smart Øving
Husk å pakke gymtøy, gymsko og håndkle til i morgen!

Fredag Norsk •
KH•
Kroppsøving•
KRLE•

GOD HELG!

Generell info: 
Onsdag etter lunsj denne uken kommer helsesykepleier for å gi HPV-vaksinen til dem som skal ha 
den. 

Sett av mandag 28. oktober, da er det høstens foreldremøte!
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