
 
 

Oppslagstavle: 
Ukas ordensvakter: Hung og Dennis 

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

• Foreldremøte blir 11. 02 – Leirskole et av 
hovedpunktene.  

• Leirskolen er i uke 12 – Hallingdal leirskole.  
 

  
 

Hei! 

På tirsdag og onsdag fikk vi laget kjøttkaker i brun 

saus med poteter og grønnsaker i M og H. Det ble 

veldig godt. Elevene begynner virkelig å bli flinke 

på kjøkkenet.  

Spennende på torsdag da de fikk se programmet 

for leirskoleoppholdet og velge to aktiviteter. Vi 

kommer nærmere tilbake til leirskolen i foreldremøte den 11.februar.   

 

Ellers må det nevnes at vi synes klassen har hatt bedre arbeidsro og har blitt 

flinkere til å samarbeide. Dette ser vi i friminuttene, gymtimene og inne i 

klasserommet. 

Elevene våre jobber godt med å rydde i garderoben og komme seg ut i 

friminuttene, de blir stadig bedre. 

 

Denne uken skal vi opptre med blokkfløyte i fellestimen – det blir spennende. 

Fredag skal de nye TL- lederne på kurs: Mathias, Ask, Matheo, Einy, Eva, Nora L 

og Malin. 

I samfunnsfag har vi jobbet med Svartedauden, det er spennende. I naturfag jobbet 

vi på fredag med å lage vår egen film om været.  

Heisekranprosjektet tar form. Elevene jobber godt med planlegging og samarbeid.  

 

I naturfag denne uken skal vi starte med å lag hver vår rakett som vi skal skyte opp 

når de er ferdige, så her blir det viktig å være nøyaktig og følge en plan.  

 

Regnefaktaprøvene er gjennomført – slik at kartlegging i matematikk er i gang. I 

norsk kommer vi til å gjennomføre læringsstøttene prøver, som er digitale prøver. 

Dette for å se om progresjonen og ferdighetene blir bedre.  

 

Silje og Elin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Timeplan uke 4 

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 Friminutt Friminutt 

10.15-10.35 Mat Mat Mat Mat Mat 

10.35-11.35 Engelsk 
(Film) 

Norsk Fellestime Matte Engelsk 
(Film) 

11.35-12.00 Friminutt Friminutt 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 realistisk og 
en fantastisk historie er. 
Jeg vet hva en konflikt og 
hindring i en fortelling er.  

Kaleido grunnbok B 
Les om Harry Potter s. 22-23 
Svar på oppgavene s.23 
 

Se eventyret om de 3 
bukkende bruse. 
Hvor er hindringene og 
høydepunktet i historien? 
Link ligger også i OneNote. 
https://youtu.be/QNkrtoVGm
Mg 

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

Matte 
Overflate 

Volum 

Jeg vet at overflaten er 
summen av arealene av alle 
flatene i figuren. 
Jeg vet at volumet til en 
tredimensjonal figur sier 
hvor mye figuren rommer. 

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

Grønn: Oppgave 11.22 og 11.23 på oppgaveark 
Gul: Oppgave 11.20 og 11.21 på oppgaveark 
 Blå: Oppgave 11.19 på oppgaveark 
 

 

Engelsk 
 

I know who Robin Hood 
was.  
I can read a text about 
Robin Hood, and write a 
film review. 
 

Read the text about Robin 
Hood in onenote. I have also 
made a soundtrack you can 
listen to (Engelsk – Robin Hood) 
Practice glossary: legends = 
legender, archer = bueskytter, 
outlaws = fredløse and 
robbing = rane  

 Blå: : Øv på ordene på C – husk 
at du øver godt.  

Les på arket om Robin Hood 

 

Practice glossary – en liten 
glosetest fredag i engelsken. 

 

Naturfag  Jeg kan klippe ut og følge en 
instruksjon.  

   Ta med 1,5 L brusflaske, farris el.  
Se denne filmen:  
https://youtu.be/uvY2Kk23tSE 
 

Samfunnsfag 
 

Jeg kan fortelle om 
svartedauden og hvordan 
epidemien forandret Norge. 

    

RLE Hinduismen Oppstart av Hinduismen.   

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

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

M & H Frukt cocktail  Jeg kan skrelle, skjære og lage sukkerlake til fruktdessert. 

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

https://youtu.be/QNkrtoVGmMg
https://youtu.be/QNkrtoVGmMg
http://www.gruble.net/matte
https://youtu.be/uvY2Kk23tSE


 
 

 


