
 
 

 
 

Hei!  

Det har blitt kaldere ute. Så det er fint å ha en ekstra genser, 

sokker og hansker i skiftekassa.  

Denne uka har vi hatt litt sykdom med forkjølelse i klassen. Vi får håpe alle er på 

plass til uka.  

 

Avisprosjektet vårt begynner virkelig å ta form. Fredag blir det lanseringsfest. Vi 

har søkt FAU om penger, og det har vi fått. Så vi inviterer også dere foreldrene 

til lanseringsfesten første økt fredag 15. november klokken 08.30 i amfiet på 

skolen.  

 

Denne uka skal vi også ha elevundersøkelsen – dette er en anonym undersøkelse 

som er landsomfattende.  

 

Vi laget middag sist uke med pasta, brokkoli, ostesaus og laks. Det er veldig moro 

å se at alle elevene spiser maten sin og flere hadde ikke smakt det før og synes det 

var godt. Så nå er det bare å la elevene lage retten til dere hjemme.  

Denne uka skal vi lage ARME RIDDERE.  

 

Det er Alice sin siste uke, før hun går ut i svangerskapspermisjon. Vi ønsker henne 

lykke til. Vi har fått bekreftet at Helene kommer inn i hennes stilling når hun er 

tilbake, og det er om 2 uker.       

 

Onsdag skal 7. trinn ha fellessamling klokka 10.45 – Da skal de fortelle litt fra sitt 

opphold på leirskolen. De var jo på Vassfaret – Vi skal jo til den nye leirskolen 

Hallingdal leirskole i uke 12. 

Hilsen Silje og Elin 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Timeplan uke 46 

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 Lanserings-
fest til vår 
digitale avis. 

09.55-10.15 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

10.15-10.35 Mat Mat Mat Mat Mat 

10.35-11.35 Engelsk Samfunnsfag Fellestime Matte Engelsk 

11.35-12.00 Friminutt  Friminutt Friminutt Friminutt 

12.00-13.00 KRLE Musikk  
Kropps-
øving 
 

FYSAK Kunst og 
håndverk M og H 

13.00-13.15 Friminutt  Friminutt Friminutt 

13.15-14.15 
 

Elevunder-
søkelsen 

Norsk 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: Caroline og Ane-Linnea 
AVIS – Lanseringsfest fredag klokken 08.30  
Fellestime onsdag 10.45 
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Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap 

Fag/Tema Læringsmål Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 

Norsk 
 

Jeg kan bruke og oppgi kilder 
riktig.  
Jeg vet hva plagiat er.  

Kaleido grunnbok A: Vi har 
jobbet med Kilder. Nå skal 
du vise at du kan det. 
Repeter s. 126 oppg. 1,2,3 

Kaleido grunnbok A: S. 139 
Lag passende bildetekster til 
bildene. Tenk på at de skal 
fange leserne. (Oppgave 8) 
Du kan skrive i OneNote 

  

Matte 
Desimaltall 

Jeg kan lese av og plassere 
tall med ti- og hundredeler 
på en tallinje. 
Jeg kan rangere desimaltall. 

Grønn: Multi s 32: Oppg 1.82  
Gul: Multi s 32: Oppg 1.82  
 Blå: Parallellboka s 32:  
Oppg 1.97 
MSØ: 20 min 

Grønn: Multi s 70 og 71: Oppg 3.15, 3.16, 3.17 og 3.18 
Gul: Multi s 70 og 71: Oppg 3.15 og 3.16 
 Blå: Parallellboka s 70: 3.14 og 3.15  
MSØ: 20 min 
 

 

Engelsk 
 

Jeg kan fortelle litt om boka 
Guinness World records.  
 
Jeg kan delta aktivt muntlig 
på leken «Hot seat».  

   BLÅ:   The field trip to York. 
Les flere ganger. 
Øv på ordene, ( disse har du 
skrevet opp i gloseboka.  
Prøv å orversett. 
 

Gul &  Grønn:  Lese s. 63 I Quest om 
«The history of the Guinness World 
Records”. Gjør nettoppgavene som 
hører til på Quest.  
 

Naturfag Jeg kan presentere min sak i 
avisa 

   Du skal være forberedt til å 
presentere din/gruppas sak i avisa.  

Samf. fag 
 

Jeg vet hvilke land som hører 
til Norden. 

    

KRLE Jødedommen Høytider i jødedommen. 

Musikk Lytting og samspill Halvparten av klassen jobber med lytting, den andre halvparten skal øve på samspill med instrumenter.  

Kropps-øving   Erteposelek som oppvarming – Street ball som touch rugby,  

M & H Restemat Jeg lærer å lage arme riddere. Vi lærer hvordan vi kan utnytte litt tørt brød.  

K & H Jeg kan jobbe selvstendig og 
rolig. 

Vi deler litt i sløyd og tekstil – juleforberedelser. 


