
 

 

 

 

 

Timeplan: 

 

Informasjon fra kontaktlærerne: 

  

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
08.30 - 
09.45 

 
 
 
09.00-12.00 
 
Velkommen 
til første 
skoledag! 

Samling 
Matematikk/ 
tverrfaglige 
stasjoner 

Samling 
PALS: 
(lage trinnregler) 

Samling 
PALS/ Språkleker 
 

Samling 
Musikk/ PALS 

10.00-11.00 Tverrfaglige 
stasjoner/ 
matematikk 

Utelek (hele 
trinnet): 
Bli kjent-leker, 
navneleker 

Tverrfaglige 
stasjoner 

PALS/ Musikk 

11.45-12.45 Leke med 

fadderne 😊 

Ferdig 13.00 

Tverrfaglige 
stasjoner 

Kunst og 
håndverk: 
trinnprosjekt 
Ferdig 12.45 

Leke med  

fadderne 😊 

Samling: felles  
Ferdig 12.45 

13.00-14.00   Kunst og 
håndverk: 
trinnprosjekt 
Ferdig 14.00 

  

UKEBREV 
1. trinn - Uke 34 

Velkommen til første uke av første skoleår! 

Vi har sett frem til å komme i gang med den flotte gjengen med nye 1.trinnselever, og gleder oss 

til å bli bedre kjent med både dem og dere foresatte. Denne uka vil vi ha mest fokus på å bli godt 

kjent og å innarbeide gode rutiner, og elevene skal også få noen faglige arbeidsøkter. Allerede 

fra uke 35 starter vi med uteskole på onsdager. Det blir gøy!  

Første skoledag får elevene med seg et arbeidshefte hjem i den blå leksemappa. Noen har nok 

forventninger til litt hjemmearbeid fra start, så den første leksa er å jobbe videre i dette heftet 

hjemme (valgfri mengde – noen er slitne etter mange nye inntrykk første skoleuke, og andre kan 

synes det er topp med flere oppgaver etter endt skoledag). Videre vil vi gi ukelekser, slik at det 

blir lettere for dere å planlegge uka med aktiviteter og annet på ettermiddagen. Det er viktig at 

leksemappa ligger i sekken hver fredag. Da samler vi inn leksene. 

Innkalling til bli kjent-samtaler i uke 36/37 kommer fortløpende. Dette er en samtale mellom 

foresatte og kontaktlærere. Både Hanne og Kamilla stiller sammen på alle samtalene, for å få 

hilst på så mange foresatte som mulig 😊 
 

Vennligst gi beskjed på skoleSMS før kl.08.00 ved sykdom (se kontaktinformasjon nederst på 

neste side).  

Ta kontakt dersom dere lurer på noe, eller har viktig informasjon til oss ved oppstart!  

Ukebrev, «Fredagshilsen» (med bilder) og annet finner dere på trinnsiden vår.  

 



  

 

Sosialt mål (PALS): 
 

• Jeg holder det ryddig på plassen min. 

• Jeg blir kjent med noen nye på trinnet, 
og lærer meg noen navn. 

 
 

 
 

 Jeg setter skoene mine samlet i gangen 
hjemme, og henger opp ytterklærne 
etter meg. 

Norsk:  
 
 

 

 Jobbe videre i arbeidsheftet i den blå 
leksemappa (valgfri mengde). 

Matematikk: 
 
 

Engelsk: 
 
 

 

 

 

Kontaktinformasjon: 

 
- Innesko 
- Drikkeflaske 
- Sunn og enkel matpakke, som metter lenge!  
- Godt med skiftetøy i garderoben 

- Alt av klær og utstyr må navnes, slik at vi kan finne riktig eier 😊 

 
 

Skolens hjemmeside: 

www.faerder.kommune.no/vestskogen-skole  

SkoleSMS (ved sykdom eller andre beskjeder til dagen):  

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

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

Kontaktlærere: 

 
Kamilla N. Windingstad 

 
Hanne Deberitz  

e-post: 
kamilla.nystuen.windingstad@faerder.kommune.no 
Mobil:  
92047294 

e-post:  
hanne.deberitz@faerder.kommune.no 
Mobil:  
45412316 
 

 

LEKSER LÆRINGSMÅL 
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