
Ukebrev 3.trinn uke 34 

 

Kl Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
08.25-09.55 

1.økt 
Oppstart 

Litt hyggelig 
prat 

Janniche 

Introduksjon 
av fagene og 

regler for 
skift og dusj 

i gym- 
garderoben 

Janniche 
Kaja 

Musikk 
Leker 
Kaja 

Janniche 

Musikk 
Leker 

Janniche 
Kaja 

Norsk 
Janniche 

Kaja 

09.55-10.15 
Friminutt 

     
10.15-10.35 

Spise 
Ta imot 
1.klasse 

Mat Vi går på tur 
resten av 

dagen. Husk 
klær som 

passer 
været, vann 

og niste. 

Mat 
Noen lager 
tomatsuppe 
og serverer 

de andre. De 
som evt ikke 
tåler må ha 
med egen 
matpakke 

Mat 

10.35-11.35 
2.økt 

Mat 
Informasjon 
om hvordan 
ukene blir 

    Janniche 

Kroppsøving 
Leker 
Kaja 

Janniche 

Tur KRLE 
TL regler 
Historie 
Janniche 

Kaja 

Kunst og  
Håndverk 

Tegne 
Kaja 

Janniche 
11.35-12.00 

Friminutt      
12.00-13.00 

3.økt 
Klasseregler 

med mer 
Høytlesning 

Janniche  
 

Feire 
bursdager til 
alle som har 
hatt i ferien. 

Lese 
Kaja 

Janniche 

Tur KRLE 
Høytlesning 

Kaja 
Janniche 

Kunst og  
Håndverk 

Tegne 
Kaja 

Janniche 

13.00-13.15 
Friminutt      

13.15-14.15 
4.økt   Tur 

De som vil 
gå rett hjem 
kan det, men 
da må vi ha 
beskjed av 
foresatte. 

 

 

 

 



Hei alle sammen! 

Velkommen til nytt skoleår. Vi gleder oss over og endelig ta fatt på det. I år blir 
det dette som er malen på ukebrevet. Det enkle er jo som kjent, ofte det beste 

😊 

Janniche og Kaja vil være sammen med klassen i alle timene i løpet av uka. Det 
er vi veldig glade for. Vi vil ha litt musikk hver morgen for dere som 
observerer at musikk ikke står på timeplanen. Vi vil ikke ha samme type 
samling om morgenen som vi har hatt tidligere. Vi vil også prøve ut at vi leser 

ca 15 minutter på slutten av dagen i stedet for på morgenen. 

Helt nytt av året er at elevene skal skifte og dusje etter kroppsøvingstimene. 
Alle må derfor ha med gymtøy, håndkle og kanskje en såpe til hver 

kroppsøvingstime. Første kroppsøvingstime er allerede tirsdag! 

Klassebamsen hviler i klasserommet fra og med dette skoleåret. 

De første to ukene vil bære preg av at vi satser på det sosiale. Vi vil at klassen 
skal komme inn i gode rutiner når det gjelder dette. Noe vanlige fag vil det 
selvsagt også være. Onsdag går vi på tur fra kl 10.15. Vi satser på å gå til 
Tømmerholtbanen. De som vil gå rett hjem etter dette, kan det. MEN da MÅ vi 

ha beskjed fra dere foresatte. 

Vi minner om at alle må ha med seg klær som passer all slags vær. Regntøy, 
støvler, innesko og annet skift. Inneskoene kan gjerne være de samme som 
gymskoene, men da forutsetter dette at det er joggesko. Vi ønsker fortsatt at de 

som ikke kan knyte, har sko uten lisser. 

Vi ønsker at alle møter til tiden hver morgen. At alle har spist frokost og at alle 
har med seg nok nistemat. Vi ser dessverre altfor ofte ukonsentrerte barn på 
grunn av for lite mat. 

Vi ønsker også at alle har eget pennal med blyant, viskelær og blyantspisser. 

Alle får to blyanter og to viskelær på skolen i løpet av året. 

Vi er så heldige at Luka kommer tilbake dette skoleåret 😊 Vi ønsker han 

hjertelig velkommen 😊 

Fra uke 49 utvides mandagene med en time. Det betyr at de fra denne uken 
slutter kl 14.15 på mandager. Frem til det slutter de kl 13.00. Bussen går da 
13.05 for de som skal med den. De dagene vi slutter kl 14.15 går bussen kl 

14.25. 

Første skoledag er det Janniche som følger klassen. Kaja har førsteklassing som 

hun selvfølgelig må følge 1. skoledag.  

 



Ordenselever: Lisa og Liam 

 

Bursdag: 7.juli – Milian   

      23.juli – Theodor 

      26.juli – Mikkel H 

      28.juli – Christina 

      31.juli – Lisa  

      1.august – Dominiks 

      6.august – Ivan 

      14. august – Leon 

 

Ukas mål: 

Norsk: Jeg setter bind på bøkene jeg har fått. 

Matematikk: Jeg følger regler i spill. 

Engelsk:  

Sosialt: Jeg kan invitere en venn til lek, enten på skolen eller hjemme. 

 

Lekser: 

Norsk Ta bind på bøkene du har fått. 
Matematikk  
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 

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


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.  

Hilsen Kaja og Janniche 


