
 
 

 
 

Hei alle sammen.  

Nå går vi inni siste uke av november. Det har vært 

noen regnfulle dager. Fortsatt sliter vi med å få 

elevene våre ut og det er flere som ikke tar på seg 

ute- tøy til regnvær.  

Denne uken er det baking av lussekatter til hele 

skolen som blir en viktig jobb for oss. Det blir derfor litt blanding av norsk og M 

og H på tirsdag og onsdag.  

 

Helene er tilbake fra permisjon på tirsdag. Det betyr at hun skal være med i 

musikk og overta engelsk. Det blir bra. Ellers må jeg si elevene har jobbet meget 

godt i de to engelsktimene jeg har hatt så langt.  

 

Sist uke fikk alle blokkfløyte – det var faktisk ganske så gøy. Klassen var utrolig 

flinke, og vi klarte å spille en hel sang første økta. Mange av dere hjemme tenker 

sikkert tilbake på deres egen skolegang med dette instrumentet. Det har vi børstet 

støv av og ser at det er en veldig fin måte å lære noter og ikke minst samspille 

sammen på.  

 

Fredag blir siste dag til Nima. Hun har valgt å flytte til Sem og begynner i 6. trinn 

på Sem skole. Vi ønsker henne alt vel på den nye skolen. Klassen har laget bok til 

henne og torsdag har vi en liten kosetime for Nima.  

 

 

Fredag arrangerer vi Kodetimen, en skoletime med programmering. Lær Kidsa 

Koding har laget et tilrettelagt opplegg der man lærer enkel programmering. Ta 

med headset!  

 

.  

 

. 

Hilsen Silje og Elin 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Timeplan uke 48 

Klokka: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.25-09.55 Oppstart 
Norsk 

M og H for 
Pepper 
Matte for Salt 

M og H for 
Salt 
Matte for 
Pepper 

Norsk 
Samfunns 
-fag 

Naturfag 
Muskler 

09.55-10.15 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

10.15-10.35 Mat Mat Mat Mat Mat 

10.35-11.35 Engelsk Norsk for 
Pepper og 
Samf. for salt 

Norsk for Salt 
og Samf.  for 
pepper 

Matte Engelsk 
m/Helene 

11.35-12.00 Friminutt  Friminutt Friminutt Friminutt 

12.00-13.00 KRLE 
 

Musikk  
Kroppsøving 
 

FYSAK Kodetimen 

Norsk 

13.00-13.15 Friminutt  Friminutt Friminutt 

13.15-14.15 
 

Matte Kosetime 
for Nima 

Kort- og 
brettspill 

• 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: Felicia og Oda 
Nima har sin siste dag hos oss 29. november – Vi har en 
liten markering på torsdag 28.november. 
Elin er borte fredag 29. november – fotballtur til 
Liverpool 
Helene starter 2. desember  
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Tverrfaglig tema: Folkehelse og livsmestring 

Fag/Tema Læringsmål Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 

Norsk 
 

Jeg vet hva ordklassen 
Determinativer er. 
Jeg kan ordklassen 
preposisjoner og kan bruke 
dem.   

Les i avisa Klar Tale som du 
har fått. Dette er en avis for 
barn.  
Lag 5 spørsmål med svar til 
noe du har lest i avisa.  

Lag to kahoot spørsmål til avisa.  
Husk at du må lage 4 
svaralternativer og huke av det 
som er riktig. Leveres enten i 
OneNote eller på ark. Onsdag. 

  

Matte 
Desimaltall 

Jeg kan stille opp og addere 
desimaltall. 
Jeg kan stille opp og 
subtrahere desimaltall. 

Grønn: Multi s 83: 3.57   
Gul: Multi s 83: 3.57 a og b  
 Blå: P-boka s 83: 3.49 
MSØ: 20 min 
 

Grønn: Multi s 85: 3.64 
Gul: Multi s 85: 3.63 
 Blå: Parallellboka s 85: 3.55  
MSØ: 20 min 
 

 

Engelsk 
 

I can tell about myself.        Du har skrevet – All About me 
denne uken. Nå skal du øve på å 
fortelle det til en læringspartner. 

Naturfag Jeg kan kjenne igjen en del 
knokler med navn på 
kroppen min.  

   Yggdrasil s. 156. Sjekk om du kan 
finne disse på kroppen din: 
Skinnebeinet, leggbein, kragebein, 
nakkevirvel, kjeveben og brystben. 

Samf. fag 
 

Jeg kan gi eksempler på 
hvordan folk levde i Norge i 
middelalderen. 

    

KRLE Jødedommen Høytider i jødedommen. Vi jobber videre med gruppearbeidet.  

Musikk Lytting og samspill Alle får sin egen blokkfløyte og vi startet litt opp med å lære oss noen noter og grep. 

Kroppsøving   

M & H Lussekatt baking Vi lager lussekatter til hele skolen.    

K & H Kodetimen Ta med headset!  


