
UKEBREV UKE 41
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 i gymgarderober:
Jeg bruker innestemme.
Jeg holder dørene lukket.
Jeg lar andres ting være i fred.
OMSORG i undervisningsrommet:
Jeg er en god læringspartner.

Pals: Jeg følger ukas PALS-mål 

Norsk: 
Jeg kjenner til noen typiske eventyrtrekk (f.eks. en helt og et problem)  og kan gjenfortelle et eventyr.
Jeg vet at sj-lyden kan skrives på flere måter og skriver rett.
Jeg kan finne synonymer.

Engelsk: 

Matematikk: 
Jeg kan trekke ut nødvendig informasjon fra en tekstoppgave og bruke informasjonen til å løse oppgaven.

Lekser:

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

Norsk (ukelekse):
Kaleido, grunnbok: Les 63. Hvordan gikk det til slutt i dette eventyret?
Det kan du finne ut på:
https://kaleido7.cappelendamm.no/lt/tekstanalyse.html?tid=2150584
&sek=2086070
Øv på å gjenfortelle eventyret om "Prinsessen som ingen kunne 
målbinde"

Tirsdag PALS•
Naturfag•
Vi går GÅ-dag runden•
Samfunnsfag/matematikk•

Matematikk: 
Gjør ferdig oppgavene du har begynt på i Multi 7a. Nivå I: s.28, Nivå II: 
29 og 30, Nivå III: 30 og 31.

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

Onsdag PALS•
Engelsk•
Norsk•
Samfunnsfag•

Norsk (ukelekse):
Kaleido, grunnbok: Gjør oppgavene på s. 181

Engelsk: 
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Samfunnsfag•
Matematikk•
Norsk•
Gym (SF)•

Engelsk: 

Torsdag GÅ-dag•
KH•
Norsk•

Matematikk: 
15 minutter på Multi Smart Øving

Fortell til en voksen hjemme hvordan du viser respekt i 
gymgarderoben. 



Fortell til en voksen hjemme hvordan du viser omsorg i 
undervisningsrommet.



Palslekse: 

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

Fredag Norsk•
KH•
Kroppsøving•
KRLE•

GOD HELG!

Generell info: 

Husk foreldremøtet 28.10!

Fra og med denne uka er det PALS- lekser hver torsdag. Vi gjennomgår ukas PALS- mål på skolen 
og samtaler om ordenes innhold og bruker rollespill i innøving av ferdighetene. Vi har ekstra fokus 
på ukas mål ved å gi positiv oppmerksomhet (BRA-kort) :) 

Resultatene fra Multi helårsprøven 6. trinn er lagt ut på OneNote på elevens eget område på 
Matematikk. Elevene har sett på sine resultater på skolen, men foreldre må også se på det 
hjemme. 

Vi har bestemt at vi må stramme inn enda mer på bruken av pc-ene. Oppdager vi at elevene er 
inne på andre nettsider, eller bruker pc-en til andre ting vil de først får en advarsel. Da får elevene 
en mulighet til å korrigere seg. Får de en advarsel til i løpet av timen, tar vi inn pc-en. Eleven må 
selv komme å hente pc-en på vårt kontor når skoledagen er ferdig og det vil blir sendt en mail 
hjem til foresatte.
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