
UKEBREV UKE 45
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 på personalrom og kontorer:
Jeg banker på døra.
Jeg lar de voksne få den pausen de har behov for.
Jeg går raskt ut til friminutt og går ut  hovedinngangen

   

                Pals: Jeg følger ukas PALS-mål  

Norsk/tema: 
Jeg vet hva som menes med bærekraftig utvikling.
Jeg kan gjøre gode søk og finne ut det jeg vil vite mer om i tema.
Jeg kan lage en digital presentasjon (utviklingssamtale).
Jeg kan skrive sammensatte ord.  

Engelsk: Jeg kan lese engelsk tekst og oversette til norsk
                Jeg kan skrive fortelling på engelsk 

Matematikk: 
Jeg kan lage et linjediagram på Excel
Jeg vet når det er hensiktsmessig å bruke søylediagram og når det er hensiktsmessig å bruke linjediagram til å 
fremstille data.

Lekser:

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

Norsk (ukelekse):
Kaleido grunnbok s. 184 og 185. Les og lær regelen om sammensatte 
ord på s. 184. Skriv svar på oppgave 1 - 4 på s. 185 

Les 15 min. hver dag i en selvvalgt bok.

Annet: Gjør ferdig presentasjonen din til utviklingssamtalen. Følg 
oppskrift og forslag under fanen Utviklingssamtaler i OneNote. Send 
den på mail til din kontaktlærer når du er ferdig.

Tirsdag Tema• Matematikk:
Gjør ferdig oppgavene på side 47 i Multi 7a. Oppgavene gjøres i Excel 
ved å sette inn tekstbokser ved siden av diagrammet vi laget på 
skolen. 
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skolen. 

Rom HB: Husk å pakke gymtøy. VI SKAL VÆRE UTE!

Onsdag Norsk•
Engelsk•
Tema•
Gym•
Norsk•

Engelsk: Lese og oversette s 34

Torsdag Tema•
KH•
Norsk•

Fotografering, kl. 12.00

Engelsk : "When I came to school I saw an ambulance. I saw a bicycle 
in the street and heard somebody screeming"
Skriv resten av historien i OneNote, du skal selvfølgelig skrive engelsk.

Matematikk: 
Jobb 15 min sammen med en voksen hjemme på Multi Smart Øving

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

Fortell til en voksen hjemme hvordan du går ut til 
pause/friminutt.


Palslekse: 

Fredag Norsk•
KH•
Kroppsøving•
KRLE•

GOD HELG!

Generell info: 
Takk til dere som var på foreldremøtet! Håper dere hadde godt utbytte av det foredragsholderne 
hadde. Referat fra foreldremøte er lagt under planer i Skooler.

Det er fortsatt flere som ikke har sendt tilbakemelding ang fotografering.

Fotografering torsdag 7.november klokken 12.00. Grunnet fotografering i gymsalen mandag-
torsdag skal HB rommet ha kroppsøving ute siste time på onsdag. Husk godt med klær!
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