
 
 

 
 

Hei alle sammen.  

Da har vi hatt en uke der vi har sittet i 

grupper og det har vært veldig fint.  

 

Mange er spente nå i adventstiden og det er 

fint å se at de koser seg med adventsstunden 

vi har hver morgen.  

 

Vi ser dessverre at det er alt for mange som 

ikke gjør lekser. På leksehjelpen er det nesten ingen lengere. Så det er 

faktisk viktig at dere hjemme sjekker opp litt. Vi jobber mye med å ikke gi 

for mye lekser og tilpasse dem.  

 

Denne uken er det viktig at alle har med en kakeboks/tom isboks el. På 

tirsdag. Da skal vi ha bake juleverksted hele dagen.  

 

Onsdag får vi besøk av E-Verket i 2 timer. De har et eget meget bra 

undervisningsopplegg om E-sikkerhet. Vi finner små ledige økter i løpet av 

uka til å ha litt gym.  

 

Fredag er det Lucia her på skolen. Vi har bakt alle lussekattene til skolen, 

og det er vi veldig stolte av. Vi skal også ha kosetime de siste timene. Er 

det noen som kan bake eller bidra med noe? 

 

Dessverre er det mange utfordringer med buss når det er glatt. Vi takker for 

alle som hjelper til med å kjøre unger og gir oss beskjed. Viktig også at 

alle har på refleks.  

 
  

 

. 

Hilsen Silje og Elin 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Timeplan uke 50 

Klokka: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.25-09.55 Advents-
stund 
Norsk 

Adventsstund 
Jule bake 
Verksted 

Adventsstund 
Matte 

Advent-
stund 
Samfunns-
fag 

Adventstund 
Lucia-
fellestime 

09.55-10.15 Friminutt   Friminutt Friminutt 

10.15-10.35 Mat   Mat Mat 

10.35-11.35 Engelsk Jule bake 
verksted. 

Norsk 
E-Verket 

Matte Engelsk 
m/Helene 

11.35-12.00 Friminutt   Friminutt Friminutt 

12.00-13.00 KRLE 
 

Jule bake 
verksted. 

E-Verket FYSAK Kosetime 
m/film GYM 

13.00-13.15 Friminutt  Friminutt  

13.15-14.15 
 

Matte Norsk Kosetime  
M/ film 

• 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: Petter og Dennis 

• Husk kakeboks tirsdag. 

• Mandag 16.12 skal elevene ha pubertets 
undervisning med helsesøster.  

• Ingen lekser i uke 51 
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Tverrfaglig tema: Folkehelse og livsmestring 

Fag/Tema Læringsmål Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 

Norsk 
 

Rettskriving rett og slett. 
Vi repeterer noen viktig 
grammatikk regler.  
Forenkling av dobbelt 
konsonant – stum g,h,d og t 

Kaleido grunnbok A 
s. 151 oppgave 4,5,6 

Kaleido grunnbok A 
s. 153 oppgave 1,2 og 4 

 

 
Matte 

Geometri 
Jeg kan navngi og beskrive 
egenskapene til noen 
tredimensjonale figurer. 

Grønn: Multi s 141:  
Oppgave 4.76 og 4.77 
Gul: Multi s 141:  
Oppgave 4.74 og 4.75 
 Blå: P-boka s 141:  
Oppgave 4.66 og 4.67 
MSØ: 20 min 

Grønn: Multi s 141: Oppgave 4.80 og 4.81 
Gul: Multi s 141: Oppgave 4.78 og 4.79 
 Blå: Parallellboka s 141: Oppgave 4.68 og 4.70 
MSØ: 20 min 
 

 

Engelsk 
 

I can read a nonfiction text, 
and understand the text. 
I can do my best when 
working with the project 
about American states. 

   Blå: Salaby.no 
Kanal S 
Engelsk – Words and spelling. 
Øv på noen av disse oppgavene.  

Bør du gjøre noe rundt prosjektet ditt 
om den Amerikanske staten? 
Den skal være ferdig på fredag.  

Naturfag Jeg kan bruke kroppen min    Rydd rommet ditt fint til Jul. Tørk 
støv og vask. Øv på å skifte på 
sengen.  

Samf. fag 
 

Jeg kan fortelle om hvordan 
Norge ble styrt i 
middelalderen. 

    

KRLE Jødedommen Hanna er jøde – vi hører videre hvordan det er å leve som jøde.  

Musikk Julesanger Vi øver litt innimellom og på fellestimen fredag 

Kroppsøving Ingen gym onsdag Vi prøver å få til noen små økter innimellom denne uka når gymsalen er ledig.  

M & H Jul bakst Vi baker julekaker.   Brune pinner, kokosmakroner, risboller og marsipan 

K & H Kosetime Vi ser en julefilm. 


