
UKE 25 
Hei!  

På tirsdag hadde vi matematikk-natursti i Prestegårdsskogen, eller i Labyrinten som elevene 

kaller stedet. De løp til poster, leste og løste matteoppgaver, måtte huske svaret, og deretter 

løpe til en voksen for å si svaret. Onsdag hadde vi digital konsert fra den kulturelle 

skolesekken med Karoline Kruger. Hun sang og fortalte til dikt av André Bjerke. Vi startet 

også på et miniprosjekt før ferien med utgangspunkt i boken «Lollo og draken». Elevene 

lærer om nyanser i farger, og tegner og maler drager. På torsdag merket vi sommervarmen. 

Med mye aktivitet på Munkodden, ble Brekka tung på tilbakeveien. På fredag startet vi med 

litt engelsk og en bildefortelling og avsluttet med filmen “Lillebror og Knerten. 

 

Siste skoledag kan elevene ha med seg litt godteri og maks en ½ l brus. Det er 

ikke lov å dele godteri denne gangen pga korona. 

 

1.juni starter en nasjonal, digital lesekampanje i regi av bibliotekene. Vi 

oppfordrer til lesing i sommerferien. Elevene har fått med seg inforskriv i 

sekken. Info er også lagt ut på skolens hjemmeside og i skooler. 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 holder god avstand til vennene 

mine.  

• Jeg følger beskjeder fra voksne.                  

 

 Vi ønsker alle en god sommerferie!  

Hilsen alle voksne på 1.trinn             

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

08.30  

 

Samling 
Maling grønn  
gruppe 
 
Avslutter 
arbeider 

UTESKOLE 

Vi gå til 
Aronsletta. 
 
 
 
Vanlig 

matpakke og 

kanskje to 

flasker vann. 

 

 

 

 

SLUTT KL. 

13:00 

Samling 
Rydde 
Lage 
bursdagskort 

Samling 
 
Rydding 
 
Vi bærer bøker 
og utstyr til 
nytt 
klasserom. 
 
 
 
 
 
 
 
SLUTT KL. 
12:45 

Samling 
Hygge i 
klasserommet. 
 
 
 

Pause 9.45 Pause 9.45 Pause 9:45 
 Avslutter 

arbeider 

Rydde  

Mat og pause 
10:45 – 11:30 

Mat og pause 
10.45-11.30 

Mat og pause 
10:45 – 11:30 

Maling rød 
gruppe 
 
 
SLUTT KL. 14.00 

 
Forstilling 12.15. 
7. trinn 
 
 
 
SLUTT KL. 14.00 

 
SLUTT KL. 12:00 
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