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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:

Jeg tar ansvar og viser omsorg og respekt:

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 er raskt på plass i klasserom eller amfi.       

Jeg følger ukas PALS-mål

Norsk: Jeg kan finne ut om en nettside er nyttig, troverdig eller pålitelig.  
Jeg vet hva fake- news, eller falske nyheter er. 
Jeg kan komme med eksempler på noen ordklasser. 

Engelske:
Jeg kan lese engelsk tekst og forstår innholdet
Jeg lærer nye engelske ord

Matematikk: 
Jeg kan addere og subtrahere med store tall, og med desimaltall
Jeg kan primtallsfaktorisere et tall
Jeg kan multiplisere og dividere flersifrede tall

Lekser:

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

Matematikk: 
Gjør ferdig det som står under 1.time på tankekartet
Norsk (ukelekse):
Kaleido Tekstbok: Les s. 18 og 19 og dikt opp en falsk nyhet. 
Valgfri lekse: Svar på en eller flere av oppgavene på s. 19

Tirsdag PALS•
Stasjonsundervisning•
Spekter•

Rom HB: Husk å pakke gymtøy, gymsko og håndkle til i morgen!
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Spekter•

Onsdag Engelsk•
Norsk•
Samfunnsfag•
Matematikk•
Norsk•
Gym (HB)•

Norsk (ukelekse):
Ark om ordklasser. Fyll ut i skjema så mange ord du greier. (Du finner 
en oversikt i Kaleido Grunnbok på s. 46-49. Du kan også bruke ordbok 
på nettet).
Engelsk: lese og oversette s 8 og 9 i textbook 

Torsdag Matematikk •
Engelsk•
KH•
Norsk•

Engelsk : velg 5 ord fra teksten som du syns var vanskelige, lær disse.
Matematikk
Jobb min. 15 min på Multi Smart Øving
Husk å pakke gymtøy, gymsko og håndkle til i morgen!

Fredag Norsk / diverse•
Tur til Slottfjellsmuseet•

GOD HELG!

Generell info: 
I oppstarten av dette skoleåret har det generelt vært mange som har glemt gymtøy, eller som 
mangler egnede gymsko. Hjelp barna med å få seg dette de dagene det er kroppsøving. 

Noen mangler fortsatt innesko og flere har ikke bind på bøker. Fint om dette blir ordnet snarest.

Fredag skal vi sykle til Slottsfjellsmuseet for å se på en forestilling, LUX-tro og hellighet i 
middelalderen. Vi skal sykle fram og tilbake, husk sykkel og hjelm!
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