
 
 

 
 

Hei alle sammen.  

Tenk, nå er vi inne i siste skoleuke av 2019 i 6. 

trinn. Det har vært et spennende halvår. Vi har 

jobbet veldig mye med å få slutt på kommentering 

og kunne se det gode hos hverandre. Vi er fortsatt 

ikke i mål. Til tider er det fryktelig vanskelig for 

enkelte å kunne se at vi er en gruppe, og ikke bare 

seg selv. Men vi gir oss ikke.  

 

En stor takk til Oda, Hung og Mathias som bidro med kaker til kosetimen på 

fredag. Det ble hyggelig med julefilmen Hjemme alene.  

 

Denne uka starter vi opp med pubertetsundervisning hos helsesykepleieren vår, 

Marit. Det er guttene i en gruppe og jentene i den andre. Når guttene er der, 

presenterer jentene engelskfremføringen for Helene og guttene fremfører for Elin 

når jentene er hos helsesykepleieren.  

 

Tirsdag skal hele skolen ha Grøtfest – Vi skal sammen med fadderbarna våre. Det 

er hyggelig om de som har nisselue har den med. 

 

Onsdag har vi arbeidsplan og gym. Vi skal også vaske ned skolekjøkkenet før jul 

og vi øver også litt mot opptreden siste skoledag. 

Torsdag er også en helt vanlig skoledag.  

 

Fredag blir siste skoledag. Da er det fellessamling i amfiet, gang rundt juletreet i 

gymsalen og samling i klassen etterpå. Det er viktig at elevene husker å ta med 

skolemat. Nissen kommer kanskje med noe godt. 

Vi ønsker at alle skal rydde og tømme hyllene og garderobeplassene sine før jul.  

 

VI ØNSKER DERE ALLE EN RIKTIG GOD JUL OG 

ET GODT NYTT ÅR! 

 

 

. 

Hilsen Silje og Elin 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Timeplan uke 51 

Klokka: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.25-09.55 Advents-
stund 
Norsk 

Advents-
stund 
A-plan 

Advents-
stund 
Vaske 
skolekjøkken 
A-plan 

Advents-
stund 
Middelalder-
quiz 

Fellestime 
med jule-
avslutning 

09.55-10.15 Friminutt   Friminutt Friminutt 

10.15-10.35 Mat   Mat Mat 

10.35-11.35 Engelsk 
Pubertets-
undervisning 

A-plan A-plan A-plan Gang rundt 
juletreet 

11.35-12.00 Friminutt   Friminutt Friminutt 

12.00-13.00 KRLE 
Pubertets-
undervisning 

Grøtfest Kroppsøving FYSAK Samling i 
klassen M og H teori 

13.00-13.15 Friminutt  Friminutt  

13.15-14.15 
 

Matte Norsk 

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: Marianne og Nikoline 

• Ingen lekser i uke 51 

• Elevene slutter 13.00 på fredag 

• Oppstart etter jul er mandag 06. januar til vanlig 
dag.  
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