
 
 

 
 

Godt nytt år! 

Nå håper vi dere alle har 

hatt en lang og deilig 

juleferie. Vi håper vi 

sammen kan klare å bry oss 

litt mer om hverandre, være 

RAUSE og ikke minst heie på 

hverandre dette skoleåret. 

Ingen skal være alene og vi skal oppmuntre hverandre istedenfor å 

kritisere hverandre. SAMMEN ER VI STERKE! 

 

Vi kommer til å fortsette å ha søkelys på karakteregenskapene hos 

hverandre.  

 

Det har vært veldig mange som ikke har gjort lekser det første 

halvåret. Vi er litt fortvilte over det. Det var bra i starten så lenge 

elevene kunne sykle. Men nå når vinteren kom og de tar bussen, ser vi 

at mange dropper leksene. Her må dere foreldrene på banen. Vi har 

lekser og de skal gjøres. Dere må hver og en av dere heller ta kontakt 

med oss hvis leksene ditt barn får, er for vanskelig.  

 

Vi har gjentatt at lesing hver dag er viktig og det holder ikke bare med 

det fokuset vi har på skolen i forhold til lesingen. I matematikk hjelper 

dere veldig barnet deres ved å repetere og øve gangetabellen og 

snakke litt om ukas lekser.  

 
Silje og Elin 

 

 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Timeplan uke 2 

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/ 
 
 

Oppslagstavle: 
Ukas ordensvakter: Alida og Nora 
Vi bytter plasser i løpet av uka.  
Skolen har fokus på ryddige garderober og at elevene 
kommer seg ut i friminuttet, vi ber dere derfor passe på 
så barnet ditt har varme klær.  
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Tverrfaglig tema: Folkehelse og livsmestring 

Fag/Tema Læringsmål Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 

Norsk 
 

 Jeg kan reflektere over og 
tolke tekster jeg leser. 
Jeg kan fortelle andre om 
det jeg synes tekstene 
forteller.   
 

 Kaleido tekstbok s. 204 
Les diktet noen ganger høyt 
for deg selv. 
Svar på oppgavene – gjerne i 
OneNote.  
 

Kaleido grunnbok A s. 156-157 
Gjør oppgave: 1,2,3 
Grønn: + oppgave 4 
 

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

Matte 
Hoderegning 

Jeg har gode 
hoderegningsstrategier for 
addisjon og subtrasjon. 
 

Øv til regnefaktaprøvene på 
på nettsiden: 
http://www.gruble.net/matte 
Grønn: Rare regnestykker 
Gul: Pluss- og minustrening 
med tieroverganger 
 Blå: Plusstrening med 
tieroverganger 

Øv til regnefaktaprøvene på på nettsiden: 
http://www.gruble.net/matte 
Grønn: Gangepokal 
Gul: Gangetabellen 
 Blå: Minustrening med tieroverganger 
 

 

Engelsk 
 

Ukesmål over to uker: 
Jeg vet hvem som var de 
første til å oppdage Amerika. 
I know something about 
native americans – indians.  
I know what the Indian wars 
was.   
  
 

Learn the glossary: humans, 
migrate, explores, establish, 
colony and arrives. Look in 
your glossarybook. 
Read page 86 in Textbook.   

 Blå: : Øve på de vanlige ordene 
du har fått limt inn i boka di. 

- Lag minst 3 
setninger med 
ordene.  

 

Practice glossary – en liten 
glosetest fredag i engelsken. 

 

Naturfag Helse og livsmestring 
(Hvis du gjør denne leksa 
hver dag, vil du bli sprek) 

   Du skal ta 2  10 armhevinger 

Du skal ta 2  20 sit ups 

Du skal ta 2  10 spensthopp 
Ligg planken minst 30 sekunder 
 

Samf. fag 
 

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

    

KRLE Jødedommen Vi jobber i Salaby med fortellinger på hvordan det er å leve som jøde.  

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

Kroppsøving Vi tester noen muskler Oppvarming: Ulike sportsgrener (imitere), styrkeøvelser av kjernemuskulatur Hoveddel: kast, mottak, skudd – basket.  

M & H  Hamans lomme – en jødisk kake.  

K & H Leirperler Heiskranprosjekt starter.  
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