
 
 

Oppslagstavle: 
Ukas ordensvakter: Caroline og Einy 

• Fellestime onsdag 22. januar klokken 10.50 – Da 
kommer våre til å ha første fløytekonsert.  

• Sjekk ut om ditt barn har nok mat. Flere spesielt 
guttene spiser i løpet av første økt og sier de er 
sultne på slutten av dagen. De vokser☺ 

 
 

Hei 

Vi har hatt en veldig fin oppstart. Det virket som det hadde vært fint å ha juleferie.  

Alle fikk nye plasser i klasserommet og det fungerer fint.  

Vi snakket litt om lekser, og vi ser faktisk at flere har skjerpet seg, og det var det 

vi ønsket å få frem. Vi har nå lovet dem at er det bra med lekser en periode, får vi 

leksefri en uke. Så vi får håpe de holder trykket oppe.  

 

I norsk startet vi året med Kongens nyttårstale – vi snakket om talen, så talen og 

elevene har laget hver sin krone med kongetanker. Disse henger nå i vinduet vårt.  

Mange fine tanker hos elevene våre. 

 

I matematikk har vi startet opp med et heisekranprosjekt – elevene skal tegne, 

planlegge og lage budsjett og ikke minst bygge sin egen heisekran i grupper. Vi 

kommer til å bruke K og H timene til byggingen.  

 

Alle som gjør lekser i OneNote må merke disse med: Lekse uke 3 – så legger de 

norskleksene inn der. Dette har vi snakket om på skolen.  

 

Helene kommer til å fortsette å ha klassen i engelsk, det er vi glade for.  

 

I musikk øver vi på blokkfløyte – vi spiller vår første konsert på fellestimen den 

22. januar. Det kan hende noen i forkant ønsker å øve litt ekstra hjemme, så da får 

dere foreldre bære over med det ☺ 

 

Vi på skolen har fortsatt en konkurranse gående om fine garderober og alle ut. Vi 

har litt å gå på her, så vi må bare stå på. 

 

Denne uken skal vi lage kjøttkaker i brun saus med poteter og grønnsaker. 

Tradisjonsmat. 

Hilsen Silje og Elin 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Timeplan uke 3 

Klokka: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.25-09.55 Oppstart 
Norsk 

M og H  
Pepper 
Matte Salt 

M og H Salt 
Matte 
Pepper 

Samfunnsfag Naturfag 

09.55-10.15 Friminutt   Friminutt Friminutt 

10.15-10.35 Mat   Mat Mat 

10.35-11.35 Engelsk 
 

Norsk Pepper 
Samf.fag Salt 

Norsk Salt 
Samf.fag 
Pepper 

Matte Engelsk 

11.35-12.00 Friminutt   Friminutt Friminutt 

12.00-13.00 KRLE 
 

Musikk Kropps-
øving 

FYSAK K og H 

M og H teori 

13.00-13.15 Friminutt  Friminutt Friminutt 

13.15-14.15 
 

Matte Norsk K og H 

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

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

• skolesms: 59 44 42 04 «6 Per er syk» 

• Hjemmeside: https://www.faerder.kommune.no/brattas-
skole/ 
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Tverrfaglig tema: Folkehelse og livsmestring 

Fag/Tema Læringsmål Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 

Norsk 
 

 Jeg kjenner til fortellingens 
deler.(Haien) 
Jeg vet hva en konflikt og 
høydepunkt er i en fortelling 

Kaleido tekstbok s. 142 – 143 
Les s. 142. Mikronoveller på s. 
143 – les disse og gjør 
oppgave 1 og 2.  
OneNote: Lekse uke 3 

Kaleido tekstbok s. 144 – 145 
Gjør oppgavene s. 145 

Les 15 minutter i valgfri bok Les 15 minutter i valgfri bok 

Matte 
Areal 

Overflate 

Jeg kan regne ut overflaten 
på et prisme. 
 

Øv til regnefaktaprøvene: 
http://www.gruble.net/matte 
Grønn: Gangepokal 
Gul: Øv på gangetabellen  
 Blå: Øv på gangetabellen 

Grønn: Multi s 139: 4.69 og 4.70 
Gul: Multi s 136: 4.59 
 Blå: Parallellboka s 136: 4.54 
 

 

Engelsk 
 

Learn some difference 
between American English 
and British English.  
I can read an English text 
with my classmate.  

Read page 92-94 in Quest. (Vi 

har lest gjennom teksten og 
oversatt den felles, og to og to). 
 

Practise glossary:  
Space = verdensrommet, 
dorm = sovesal, audience = 
publikum, population = 
innbyggere, Wildlife = dure- 
og planteliv and lurk = ligge 
på lur. 

 Blå: : Øv på ordene på B – husk 
at du øver godt.  
Les teksten om Chitty Chytty 
Bang Bang. 
Husk at dere leser høyt 3 
ganger og jobber med ordene.  
Viktig å jobbe 
engelsk – litt 
hver dag.  
 

Practice glossary – en liten 
glosetest fredag i engelsken. 

 

Naturfag Jeg kan følge med på 
værmeldingen og se 
hvordan dagens vær er. 
Jeg kan de vanligste 
værsymbolene.  

Sjekk værmeldingen og noter i 
skjema.  

Sjekk værmeldingen og noter i 
skjema. 

Sjekk værmeldingen og noter i 
skjema. 

Sjekk værmeldingen og noter i 
skjema. 

Samfunnsfag 
 

Jeg kan fortelle om 
svartedauden. 

    

RLE Jødedommen Nå oppsummerer vi og avslutter jødedommen. Litt quiz og filmer.  

Musikk Lytting og samspill Vi deler i to grupper – fløyte og musikk og instrumenter fra andre kulturer.  

Kroppsøving Vi styrker kjernemuskulatur Oppvarming: lek – styrkeøvelser – vi fortsetter med basket, finter, samspill, løp med ball + spill. 

M & H Jeg kan lage brun saus. Kjøttkaker i brun saus, med poteter og grønnsaker  

K & H Heisekranprosjekt Heisekranprosjekt – vi fortsetter å jobbe videre med heisekranene.  

http://www.gruble.net/matte/


 
 

 


