
UKE 23 
Hei! Selv om det gradvis åpnes for mer samvær blir vi oppfordret til å beholde uteskoledager 

og organisering, men vi er tilbake til gammel timeplan. Vi på 1. trinn beholder da, så langt 

det er mulig, den 3-delingen vi har nå, fram til ferien.  

Endelig er det blitt litt varmere i været, og vi har kost oss ute, uten ulltøy. Tirsdag var vi på 

Magnhildåsen, og hadde fokus på å samle pinner til kunstprosjektet på Labakken skole. Da 

måtte vi måle tykkelse og lengde. Kohortene har nå blitt ferdige med insektshotellene, det 

gjenstår bare å finne en plass til dem. I dag, torsdag, har det vært en strålende dag på 

Tørkopp. Det har vært stor aktivitet i strandsonen med krabbefiske og funn av skjell, snegler, 

tang, maneter og smådyr. Vi har tenkt oss tilbake hit førstkommende tirsdag, og denne uka 

blir det også uteskole på onsdag grunnet førskoledag. 

Vi ser at en del av elevene har med seg mye godt i matboksen, 

spesielt uteskoledagene. Vi skjønner at det er stas når vi er på 

uteskole. Vi henstiller til vanlig matpakker uten kjeks og 

mellombarer. 

 

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 følger bare min farge.    

• Jeg holder god avstand til vennene 

mine.  

• Jeg følger beskjeder fra voksne.                  

 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

08.30  

 

 
 
FRI 

UTESKOLE 

Vi gå til 
Tørkopp. 
 
Har du 
krabbesnøre, 
kan du ta det 
med. 
 
Vanlig 

matpakke og 

kanskje to 

flasker vann. 

SLUTT KL. 13:00 

UTESKOLE 
Vi går til 
Magnhildåsen. 
Inne på basene 
våre. 
 
Vanlig matpakke 
og kanskje to 
flasker vann. 
 
 
 
SLUTT KL. 14:00 

UTESKOLE 
Vi går til 
Prestegårds-
skogen. 
 
Vanlig 
matpakke og 
kanskje to 
flasker vann. 
 
 
 
SLUTT KL. 
12:45 

Samling 
Tema 
 
 

Pause 9:45 

  

Tema 

Mat og pause 
10:45 – 11:30 

Tema 
SLUTT KL. 
12:45 

                                       

  LÆRINGSMÅL  LEKSER  
Norsk:  • Jeg øver å lese en tekst. 

• Jeg greier å fortelle hva jeg har lest. 

• Jeg øver på å forstå nye ord og begreper.            
 

Ark i den hvite lesemappa. 
Arket er tosidig. 
 

Matematikk:  • Jeg kan forklare hva + (addere) og – 
(subtrahere) er/betyr.  

• Jeg kan forklare hva = (er lik) er/betyr. 

Ingen lekse, men du må gjerne 
gjøre smart øving 
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                                  GRUPPER/KOHORTER 

 RØD  BLÅ  GRØNN 

1 CAMILLA VICTOR MARDIN  

2 BASTIAN TRYM JENNY 

3 ANNA ASK EMRIK ANDRE 

4 NOJUS  TIGER NATALIA 

5 EMILY ELLA  JONATHAN 

6 SEBASTIAN DANIEL AKSEL 

7 LIAM EMRAN KIM 

8 HENRIK MARIA ELLA SOFIE 

9 JOSHUA LARS GEORG 

10 CHRIS EMILIAN FRIDA 

11 LILLI MIA JENNY ALVILDE 

12 THEODOR JULIE BRAA 

13 MAJA INGRID ANGELA  

 

 

Hilsen 1. trinn 


