
 
 

 
 

Hei alle sammen.  

Takk til alle som tok turen innom oss på lanseringsfesten. 

Det ble en kjempefin fest. Egentlig hele dagen. Det hadde de 

flinke journalistene fortjent. Vi håper dere alle har kost dere 

med avisa. Vi er kjempestolte over hva de har fått til og lært.  

 

Nå har vi et par rolige uker før adventstiden setter inn. Der vi 

finner tilbake til litt vanlig struktur igjen.  

Alice har gått ut i permisjon så det blir Elin som skal ha alle i engelsk til Helene 

kommer. Det blir derfor mindre voksendekning i et par uker. Det betyr derfor at 

bl.a. engelskgruppa må gå ut.  

Vi ser at veldig mange ikke gjør engelskleksene – skal elevene bli gode i språk så 

må de øve litt mer enn 2 timer i uka på skolen. De har kun lekser en dag i dette 

faget. Det å lese og snakke høyt må prioriteres. Så du som foreldre bør høre barnet 

ditt lese engelsk – vi anbefaler å lese teksten 3 ganger høyt.  

 

I M og H baker vi pepperkaker til kalenderen vår denne uka.  

 

Ellers ser vi at ved kalde dager og regnværsdager er det vanskelig å få våre elever 

ut. Det handler mye om klær og skotøy. Dette må vi stramme inn. De har godt av 

litt luft i løpet av en lang dag.  

 

Vi har fått blokkfløyter til alle. Noen elever har prøvd litt og vi ser at det er en fin 

måte å samspille og lære noter på. Vi kommer derfor til å kjøre litt blokkfløyte- 

undervisning fremover. De fikk det faktisk ganske så bra til.       

 

Den nye perioden vi nå skal inn i har et tverrfaglig tema: Folkehelse og 

livsmestring – med menneskeverd som verdigrunnlag. Vi kommer til å bruke 

naturfagøktene, kroppsøving, samfunnsfag, engelsk, M og H og KRLE til å tenke 

tverrfaglig. 

Hilsen Silje og Elin 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Timeplan uke 47 

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 
Samfunnsfag 

Naturfag 
Skjelettet  

09.55-10.15 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

10.15-10.35 Mat Mat Mat Mat Mat 

10.35-11.35 Engelsk Samfunnsfag Norsk Matte Engelsk 

11.35-12.00 Friminutt  Friminutt Friminutt Friminutt 

12.00-13.00 KRLE 
Besøk 

Musikk  
Kropps-
øving 
 

FYSAK Kunst og 
håndverk M og H 

13.00-13.15 Friminutt  Friminutt Friminutt 

13.15-14.15 
 

Matte Norsk Kunst og 
håndverk 

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: Matheo, Silja og Gard 
Nima har sin siste dag hos oss 29. november – Vi har en 
liten markering på torsdag 28.november. 
Elin er borte fredag 29. november. 
Helene starter 2. desember  
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Tverrfaglig tema: Folkehelse og livsmestring 

Fag/Tema Læringsmål Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 

Norsk 
 

Jeg kan gi korte tydelige 
instruksjoner. 
Hvordan verbformen brukes 
i instruksjoner.  
Verb - bøyning  
 

Kaleido grunnbok A: s. 50-51 
Gjør oppgave 4 – 9 om grove 
pannekaker. 

(lag gjerne pannekakene       

Kaleido grunnbok A: s. 47 Gjør 
oppgave 1 og 2 
Her må du tegne i skriveboka.  
 

  

Matte 
Desimaltall 

Jeg kan lese av og plassere 
tall med ti-, hundre- og 
tusendeler på en tallinje. 
Jeg kan gjøre om mellom 
gram og kilogram. 

Grønn: Multi s 75: Oppg 3.25 
og 3.32  
Gul: Multi s 75: Oppg 3.25  
 Blå: P-boka s 75: Oppg 3.24 
MSØ: 20 min 
 

Grønn: Multi s 75: Oppg 3.26, 3.27, 3.28 og 3.33 
Gul: Multi s 75: Oppg 3.26, 3.27 og 3.28 
 Blå: Parallellboka s 75: 3.25 og 3.26  
MSØ: 20 min 
 

Husk å levere Prøveboka med 
underskrift! 

Engelsk 
 

I can read a book and tell a 
friend about it.   

    Alle skal velge seg en valgfri bok. 
Denne skal du lese – du skal velge 1 – 
2 sider du leser høyt for 
læringspartneren. Du skal også 
fortelle hva boka handler om på 
engelsk. 

Naturfag Jeg kan beskrive hvordan 
skjelettet er bygget opp. 

   Yggdrasil s. 154 – 155 – Les 
historien om håndballspilleren Alida 

Samf. fag 
 

Jeg vet når middelalderen i 
Norge begynte og sluttet. 

    

KRLE Jødedommen Høytider i jødedommen. 

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 Pepperkakebaking Vi lager pepperkaker til kalendergaven.   

K & H Kort og sy Vi lager kort til Nima, vi syr epler, hjerter, trær. Litt juleforberedelser. 


