
Ukebrev 3.trinn uke 41 

 

Kl Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
08.25-09.55 

1.økt 
Fellestime 

Gym 
Kaja 

Janniche 
 

Naturfag/ 
Engelsk 

Kaja 
Janniche  

Musikk 
Sangsamling 

i Nøtterøy 
kirke 

 

Norsk 
Janniche 

Kaja 

Norsk 
Janniche 

Kaja   

09.55-10.15 
Friminutt 

  
 

Vi tar buss 
fra Snipetorp 

  
10.15-10.35 

Spise 
Mat Mat Kl 09.49. Mat Mat 

10.35-11.35 
2.økt 

Matematikk 
Kaja 

Janniche 

Gym 
Kaja 

Janniche  

Vi går fra 
kirken kl 

11.30 
 

KRLE 
Janniche 

Kaja 

Kunst og 
håndverk 

Kaja 
Janniche 

11.35-12.00 
Friminutt      

12.00-13.00 
3.økt 

Norsk 
Janniche 

Kaja 
 

Matematikk 
Kaja 

Janniche  

 
 

Matematikk 
Kaja 

Janniche 

Kunst og 
håndverk 

Kaja 
Janniche 

13.00-13.15 
Friminutt      

13.15-14.15 
4.økt   Stasjoner 

Janniche 
Kaja 

 

 

Hei alle sammen! 

Vi håper alle har hatt en fin høstferie og fått ladet batteriene litt       

Denne uken starter med en fellestime hvor karakteregenskapen MOT skal 

presenteres. Hele skolen skal jobbe med denne egenskapen de neste 6 ukene. 

Onsdag skal vi på sangsamling i Nøtterøy kirke. Vi tar buss fra Snipetorp kl 
09.49. Vi går tilbake da sangsamlingen er over, ca kl 11.30. Hvis det er noen 
som har lyst til å bake noe vi kan ha med oss på turen er det veldig hyggelig 

      

Vi starter med elevsamtaler denne uken. Utviklingssamtalene starter i uke 42. 

Skriv om dette blir lagt i Skooler og på hjemmesiden.  

Ordenselever: Dominiks og Thea 

Bursdag: 

 



 

 

Ukas mål: 

Norsk: Jeg sitter på plassen min og leser når det er stillelesning. 

            Jeg kan gjenfortelle en tekst jeg har lest. 

Matematikk: Jeg kan måle vekt og lengde. 

                     Jeg kan gjøre om mellom meter og cm. 

          Jeg kan lese av en tallinje. 

Engelsk: Jeg øver på å lese og skrive engelsk. 

Sosialt: Jeg har MOT til å si STOPP! 

 

Lekser: 

Norsk ukelekse til fredag Les boka du har i lekseheftet. Les 
spørsmålene bak i boka og skriv 
svarene i boka som heter «Ukas 
ord». Dette er siste uke med disse 
leksene i denne omgang. 

Matematikk lekse til torsdag Gjør s. 46 og 47 i Multi. De som 
har linjal kan gjerne ta den med 
på skolen. 

Engelsk Vi venter litt med å ha lekser i 
engelsk. 

 

Kontaktinfo: 

Hjemmeside: www.brattas.skole.no 

Telefon skole: (sentralbord alle skolene) 40 91 15 00 

Skolesms: 3(tekst) til 59 44 42 04 

Janniche: janniche.hem@faerder.kommune.no tlf: 97476449 

Kaja: kaja.ulfsten@faerder.kommune.no tlf: 93209615 

Vi ønsker at all kontakt privat foregår mellom kl 06.30 og 18.00. Utover disse 

tidene er det ikke sikkert dere får svar så sant det ikke er veldig viktig       Vi 

ønsker fortsatt at fravær sendes på skolesms, ikke i Skooler. Hvis barnet deres 
ikke har kommet på skolen innen kl 08.45, og vi ikke har fått beskjed, ringer 

vi dere. Vi tenker at det er en god trygghet, både for dere og oss.  

http://www.brattas.skole.no/
mailto:janniche.hem@faerder.kommune.no
mailto:kaja.ulfsten@faerder.kommune.no


Hilsen Kaja og Janniche 

 

 

 

 

 


