
         Velkommen 
tilbake til skolen!  

   
Timeplan: 

 
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 Blå Rød Blå 
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Pause fra 
storsteinen 
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1.mai 

 
FRI! 

 
 
 

 Matpause  

11.30- 
13.00 

 
Uteskole 

Husk nok mat og 
drikke 

 
 

Engelsk 
Pause (fra 
stor- 
steinen til 
tusenårs- 
haugen) 

Arbeids- 
program 

 

Arbeids- 
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Uteskole 
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Matte  
 

Utelek 
Banene og 
lekeplassen 

 
 
 
 

Utelek 
Banene og 
lekeplassen 

 
Matte 

 

 

 
 

Ferdig 13.00 
Se torsdagshilsen i Skooler  

(under bildegalleri)          
 

Informasjon: 

Tusen takk for den fantastiske innsatsen dere har gjort hjemme i disse ukene! Fremover vil vi at dere fokuserer på 

lesing etter skolen, og vi gir ingen andre lekser. Bøker og leksehefter blir liggende i hyllene på skolen. Ukebrevet 

kommer også kun digitalt (på hjemmesiden og i Skooler).  

Her kommer viktig informasjon om oppstart og tiden fremover:  

Oppmøte: Skoletiden vil være fra kl. 08.30 – 13.00 hver dag. Elevene har egne områder hvor de skal møte opp 
kl.08.30 hver morgen (se informasjon under). Vi oppfordrer til at elevene går til skolen og at foresatte ikke følger inn 
i skolegården. Elevene vil bli møtt ute. Kamilla og Hanne er gruppeledere for hver sin gruppe. Hanne er gruppeleder 
for rød gruppe, og Kamilla for blå gruppe. Dersom dere ønsker å gi oss beskjeder eller snakke med oss om noe, ber 
vi dere om å sende oss sms eller mail - fremfor å komme bort til oss i skolegården.  
Kamilla har fått tildelt tid for eget barn i barnehage 08.30-14.30 i uke 18, og er derfor tidligst på plass til 08.50. Blå 
gruppe møtes derfor av Jeanette frem til Kamilla kommer.  
 
Vi ber om at barn møter så tett opptil kl. 08.30 som mulig, og at de har vasket hender før de går hjemmefra. Elever 
med symptomer på luftveisinfeksjoner (snue, hoste, nysing, vond hals osv.) kan ikke være på skolen eller SFO, og må 
holdes hjemme til de har hatt en symptomfri dag. Barn med kjent allergi og symptomer på allergi kan være på 

UKEBREV 
2. trinn - Uke 18 



skolen/SFO. Når gruppene er inne, skal de være i hvert sitt rom. Når vi spiser inne, spiser alle ved hver sin pult (i god 
avstand fra hverandre). 
 
Gruppe/kohortinndeling:  
RØD GRUPPE: (Hanne)  
Pia, Nathaniel, Victoria, Ghaith, Johan, Hermine, Thea, Iben, Jonathan HS, Aksel, Natalie, Michelle, Daniel, Torun, 
Markus L. 
BLÅ GRUPPE: (Kamilla) 
Aron, Julie, Sondre, Vilde, Oliver, Jonathan BT, Nicolle, Jonas, Rikke, Mathilde, Max, Markus R, Oline, Tajus.  
  
Oppmøteplass: 

RØD GRUPPE: baksiden av Kuben (ved vinduene ut mot skuret) 

BLÅ GRUPPE: i skuret 

  
Klasserom: 
RØD GRUPPE: “Hjerterommet” (2.trinn) 
BLÅ GRUPPE: Det ene 7.trinnsrommet (i samme etasje som “Hjerterommet”) 
  
Garderober:  
I denne perioden har vi faste garderobeplasser over større områder enn vi pleier. Det blir ikke byttet garderobeplass 
når SFO starter. 2. trinn fordeler de to gruppene på vanlig garderobeplass (rød gruppe) og 7. trinns garderobe (blå 
gruppe). 
  
Toaletter: 
2. trinn bruker toaletter i amfiet (et toalett til rød gruppe og et toalett til blå gruppe). 
 
Elevene må ha med: Sekk med matpakke (lunsj og evt. SFO), skiftetøy for dagen (vi har ikke oppbevaring av 
skiftetøy/ekstra tøy i garderoben denne perioden), vannflaske, og pennal (med blyant, farger, viskelær og 
blyantspisser). 
 
Kosedyr/leker: Det er ikke anledning til å ha med leker hjemmefra i denne perioden. Klassebamsene har blitt satt i 
karantene. 
 
Når eleven blir hjemme: Gi oss beskjed så tidlig som mulig slik at vi kan planlegge dagen, helst før 08.15. Det er også 
sånn at dersom gruppeleder er syk og vi ikke får tak i vikar må elevene i den gruppen holdes hjemme. Men; om vi 
får beskjed tidlig nok om barn som blir hjemme kan vi omorganisere slik at vi forhåpentlig unngår akkurat dette! 
 
Når elevene slutter på skolen/skal på SFO: Elevene vasker selv pulten sin ved skoleslutt, slik at den er ren til 

skolestart dagen etter. Vi vasker hender med elevene før de går hjem/skal på SFO. 

Til alle aktiviteter og overganger er det laget egne hygiene – og renholdstiltak. Vi lar alle dører til undervisningsrom 

stå åpne hele dagen. Dette for å redusere berøring av håndtak. En voksen vil ha i oppgave å vaske berøringsflater til 

faste tider i løpet av dagen.  

 

VI HÅPER AT ALLE FORESATTE FORSTÅR AT SELV OM SKOLEN ÅPNER FORSIKTIG OPP IGJEN, ER DET VIKTIG AT ALLE 

BIDRAR TIL Å BEGRENSE ANTALL LEKEVENNER PÅ FRITIDEN. VI OPPFORDRER TIL LEK MED 1-2 FASTE LEKEVENNER 

UTENDØRS, INNENFOR DEN FASTE GRUPPEN PÅ SKOLEN. ARBEIDET VI LEGGER NED PÅ SKOLEN FREMOVER VIL HA 

LANGT STØRRE EFFEKT OM VI HAR DERE FORESATTE “I RYGGEN”. VI ØNSKER Å HINDRE SMITTESPREDNING OG 

UNNGÅ HJEMMEUNDERVISNING IGJEN. HÅPER PÅ FORSTÅELSE FOR DETTE! TAKK FOR HJELPEN! 

 

OBS! 

De ordinære utviklingssamtalene utgår. Mange har allerede hatt tett kontakt i løpet av perioden med 

hjemmeundervisning. Send oss en mail for å avtale tidspunkt for en telefonsamtale eller et Teams-møte, dersom 

dere har behov for en ekstra prat om barnets utvikling 😊  



 

Husk å registrere bøker i Norli lesekonkurranse - til og med 30. april! 

 

   

 
 

Sosiale mål:  

Ukas PALS: 

 Jeg sier 
«HEI» 
til de 
jeg 
møter. 

 Jeg bryr 
meg 
om, og 
spør 
hvordan 
andre 
har det.  

 

 Ukas SmArt:  
 

Omsorg: Det er når vi 

viser at vi bryr oss om 

andre med det vi sier eller 

gjør. 

Norsk: 

 Jeg kan skrive sammenhengende 
stavskrift 

 Jeg kan gjenfortelle og forklare 
innholdet i det jeg har lest 
  

 

Lesing:   

Les minimum 15 minutter i valgfri bok hver dag.  

Dere kan lese fysiske bøker eller digitale bøker her:  

• https://skolen.cdu.no/ (Feide-innlogging) 

• https://skole.salaby.no/ (Feide-innlogging) 

• Nasjonalbiblioteket:  

https://www.nb.no/auth/login.html?returnTo=https://www.nb.no/search 

(Feide-innlogging) 

Husk å registrere alt dere leser på Norli Junior denne uka! Siste sjanse før 

konkurransen avsluttes 30.april        

Matematikk:  
Statistikk: 

 Jeg kan forklare objekter etter 
egenskaper. 

 Jeg kan organisere data i 
søylediagram 

 

 

 

Skolens hjemmeside: 
www.faerder.kommune.no/vestskogen-skole  

 

SkoleSMS (ved sykdom eller andre beskjeder til dagen – send sms før kl.08.00 med fraværsgrunn):  
Send [trinn] [tekst] til 594 44 206. Eks: «2 Per er syk i dag. Hilsen Kari.»  
 

UTESKOLE: Klær etter vær, sitteunderlag, rikelig med mat og drikke. 
 

LEKSER LÆRINGSMÅL 

https://skolen.cdu.no/
https://skole.salaby.no/
https://www.nb.no/auth/login.html?returnTo=https://www.nb.no/search
http://www.faerder.kommune.no/vestskogen-skole


Kamilla: 
e-post: kamilla.nystuen.windingstad@faerder.kommune.no 
Tlf.: 920 47 294 
 

Hanne: 
e-post: hanne.deberitz@faerder.kommune.no 
Tlf.: 454 12 316 

 

Vennlig hilsen Jeanette, Ann Cathrin, Siw, Jurgita, Hanne og Kamilla 

mailto:kamilla.nystuen.windingstad@faerder.kommune.no
mailto:hanne.deberitz@faerder.kommune.no

