
 
 

 
 

Hei!  

Tenk nå er vi i november allerede. Vi må takke dere alle 

for fine og nyttige samtaletimer. Det er fint å se at dere 

foreldrene støtter opp om det arbeidet vi legger ned med 

elevene. Vi trives veldig godt i klassen og synes det er en 

herlig gjeng. Vi har jobbet mye med arbeidsro i det siste, 

det begynner å hjelpe – selv om det enkelte ganger kan 

være ganske mye lyd.  

 

Avisprosjektet vårt er veldig spennende. Elevene har fått 

dratt ut fra skolen, og det har vært gøy. Når det kommer 

en gruppe hjem med pizza de har laget selv. En gruppe har 

vært på brannstasjonen, og alle ville bli brannmenn når de kom tilbake. Jubelen 

ble stor da Fortnite-verdensmesteren svarte på intervjuet. Eller de som hadde vært 

på NAV og fått flott omvisning. Nøtterøy bakeri ble besøkt i forrige uke, så vi har 

spennende julekaker i vente. Veierlandsferja er også blitt intervjuet, og jammen 

tok ikke kapteinen jentene med på bakeri. Som dere hører, er det mye spennende 

saker i avisa. Nå er det bare å glede seg til uke 46 da blir det lanseringsfest.  

 

Vi fikk noen penger til klassen, disse kjøpte Silje og jeg noen spill til gjengen. Det 

var populært.  

 

Vinterskyss er nå i gang. Vi håper alle som har dette tilbudet har fått kortene sine 

til å virke. Gå inn på hjemmesiden vår å les om hva dere må gjøre hvis kort er 

mistet eller ikke virker. Vi vet nå at flere dropper leksehjelpen pga. buss – de som 

velger å ta buss kan gå enten til Snipetorp eller Kirkeveien hvis det er etter at 

skolebussen har dratt. Selvfølgelig er ikke dette det beste, men det får vi ikke gjort 

noe med. Lag gode lekserutiner hjemme nå med en gang.  

 

Hilsen Silje og Elin 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Timeplan uke 45 

Klokka: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.25-09.55 Oppstart 
AVIS 
 

M og H for 
Pepper 
Matte for Salt 

M og H for 
Salt 
Matte for 
Pepper 

AVIS Naturfag 

09.55-10.15 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

10.15-10.35 Mat Mat Mat Mat Mat 

10.35-11.35 Engelsk AVIS AVIS Matteprøve Engelsk 

11.35-12.00 Friminutt  Friminutt Friminutt Friminutt 

12.00-13.00 AVIS Musikk  
Kropps-
øving 
 

FYSAK Kunst og 
håndverk M og H 

13.00-13.15 Friminutt  Friminutt Friminutt 

13.15-14.15 
 

Matte Boksluker-
prisen 

Kunst og 
håndverk 

Kontaktinfo 
• Elin: 92822339/ elin.vasbo@faerder.kommune.no 

• Silje: 90980015/ Silje.Rorstad@faerder.kommune.no 

• skolesms: 59 44 42 04 «5 Per er syk» 

• Hjemmeside: https://www.faerder.kommune.no/brattas-
skole/ 
 
 

Oppslagstavle: 
Ukas ordensvakter: Maxi og Ask 
AVIS – prosjektet fortsetter.  
Vinterskyss 
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Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap 

Fag/Tema Læringsmål Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 

Norsk 
 

Jeg kan orientere meg i 
avisa. 
Jeg blir kjent med hvordan 
en avis er bygget opp.  

Annonser: Gjør side 10 i 
avisheftet.  
Husk å ta med deg en avis.  

Aftenposten jr. : Les intervjuet 
om KLASSEN. Hva synes du om 
intervjuet? Hva savner du? 
Hvilke spørreord har 
intervjuerne brukt? Hva synes 
du om serien? Skriv i OneNote 
eller i skriveboka. 

  

Matte 
Divisjon 

Jeg kan bruke metoder for 
multiplikasjon og divisjon 
med flersifrede tall. 
Jeg kan tolke og løse 
tekstoppgaver. 

Grønn og  Gul: Gjør oppgavene og øv til matteprøven torsdag: Oppgave 10-15 på side 37 i Multi. 
 Blå: Gjør oppgavene og øv til matteprøven torsdag: Oppgave 10-14 på side 37 i Parallellboka. 
 

 

Engelsk 
 

Jeg kan samtale om et 
rekordforsøk som har blitt 
gjort i Norge.  
 
 

 Gloser til fredag (Alle øver på de tre 
første). 
Thought – Trodde  
Advice – Råd 
Discover – Oppdage  
Skill – Ferdighet  
Decide – Bestemme  
Participated – Deltok  

BLÅ:    Du skal lese teksten vi 
har merket i heftet ditt + øve 
ordene. 
Husk at du kan oversette det du 
har lest.  
 
 

Husk å øve til gloseprøven som er på 
fredag!! 
Gul: Lese s 58 -59 i Quest. Svar på 
spørsmålene A, B og C skriftlig i 
Onenote eller i engelskboka.  
Grønn: Lese s.58-59 i Quest. Gjør 
arket med setningene du fikk av Alice 
på mandag. Skriv i Onenote eller i 
engelskboka.  

Naturfag Jeg vet hva vi mener med 
klima. 

Stemmer dagens vær med 
værmeldinga? 

Stemmer dagens vær med 
værmeldinga? 

Stemmer dagens vær med 
værmeldinga? 

Stemmer dagens vær med 
værmeldinga? 

Samf. fag 
 

Jeg kan forklare hva som 
menes med massemedier. 

    

KRLE AVIS prosjekt  

Musikk   

Kropps-øving Jeg kan være en god 
lagspiller 

 Oppvarming med apparatsisten. Aktivitetsbingo – innebandy (husk innesko) 

M & H Middag- jeg kan lage hvit 
saus. 

Pasta med brokkoli, ostesaus og laks 

K & H Jeg kan jobbe selvstendig og 
rolig. 

Vi deler litt i sløyd og tekstil – juleforberedelser 


