
 
 

 
 

Hei alle sammen.  

Da har vi sagt farvel til Nima som har flyttet til Sem 

og starter på Sem skole. Vi ønsker henne masse 

lykke til. Vi hadde en hyggelig avskjed på torsdag 

med kake og brev.  

 

Det var hyggelig å ha Helene tilbake. Klassen ble nok litt skuffet når hun var 

kontaktlærer i 7. trinn, men hun blir jo noe i klassen. Med engelsk og musikk og 

litt mer nå før jul.  

 

For en god bakegjeng vi har i klassen. Vi har bakt 250 lussekatter – og de ble gode 

og fine. I klassen vår er det også elever som får til koding bra- mange syntes det 

var gøy med kodetime på fredag.  

 

Vi starter opp med adventsstund nå i desember. Det blir lesing av SNØSØSTRE – 

som klassen ønsket. Vi kommer til å tenne lys, synge og trekke pepperkaker. De 

de selv har bakt.  

 

I spisingen ser vi på Supernytt og en serie som heter KLASSEN – denne kan vi 

også anbefale til dere voksne. Vi snakker om karakteregenskaper, og elevene er 

veldig engasjerte rundt dette.  

 

I perioden frem til jul skal vi også sitte i firergrupper. Dette gjør vi for å jobbe med 

samarbeid, omsorg og hjelpsomhet. 

Vi fortsetter også med delingstimer. Det blir ingen M og H denne uka, siden vi 

hadde 3 timer sist uke med baking.  

.  

Mandag har vi sangsamling der vi øver julesanger.  

 

HUSK REFLEKS! DET ER MØRKT OM MORGENEN OG ALT FOR MANGE 

MANGLER REFLEKS. 

. 

Hilsen Silje og Elin 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Timeplan uke 49 

Klokka: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.25-09.55 Advents-
stund 
Norsk 

Adventsstund 
Matte m/ 
Pepper 
Salt Norsk 
 

Adventsstund 
Matte m/ salt 
Norsk med 
Pepper. 

Advents-
stund 
Samfunns-
fag 

Advents- 
stund 
Muskler 

09.55-10.15 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

10.15-10.35 Mat Mat Mat Mat Mat 

10.35-11.35 Engelsk 
Sang-
samling 

Samfunnsfag 
S 
Norsk - P 

Samfunnsfag 
P 
Norsk S 

Matte Engelsk 
 

11.35-12.00 Friminutt  Friminutt Friminutt Friminutt 

12.00-13.00 KRLE 
 

Musikk  
Kroppsøving 
 

FYSAK K og H 

M og H 

13.00-13.15 Friminutt  Friminutt Friminutt 

13.15-14.15 
 

Matte Norsk K og H 

Kontaktin 
• 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: Lea og Nora L 
Mandag 2. des: Vi øver julesanger 10.45 
Vi starter opp med hemmelig nissevenn denne uka. 
Elin er borte torsdag 5. des BTI-kurs 
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Tverrfaglig tema: Folkehelse og livsmestring 

Fag/Tema Læringsmål Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 

Norsk 
 

 Jeg kan skille mellom gode 
og dårlige argumenter 
Jeg kan bruke ulike typer 
argumenter. 

 Kaleido grunnbok 6 A – s. 78 
oppgave 5 
Finn minst 3 argumenter til 
hver av de 3 setningene.  
Lekse uke 49 i OneNote 

Kaleido grunnbok 6A s. 150-151 
Enkel og dobbelt konsonant.  
Gjør oppgave 1,2,3 Husk du skal 
skrive hele setningene i oppg. 2  
Lekse uke 49 i OneNote 

  

Matte 
Desimaltall 

Jeg finner verdien av sifrene 
i desimaltall. 
Jeg kan regne addisjon og 
subtraksjon med desimaltall. 

Grønn: Multi side 96  
Gul: Multi side 96 
 Blå: P-boka side 96 
 

Grønn: Multi side 97: Oppgave 5, 6, 7, 8, 9 og 10 
Gul: Multi s ide97: Oppgave 5, 6 og 7 
 Blå: Parallellboka side 97: Oppgave 5, 6 og 7  
 

 

Engelsk 
 

I know the name of at least 4 
states in the USA. 
 
I can retell at least two facts 
about USA. 

Read the text about USA 
that you have in your 
notebook. Translate the text 
so you can understand the 
meaning of it. 

 Blå: : Gjør oppgavene om A trip 
to London 
Fra Salaby 

https://skole.salaby.no/5-
7/engelsk/going-to-london 
Du bør logge deg på Salaby 
først. 
 

Look at page 74 and 75 in 
Quest. Choose two continents, 
and find out how many people 
who lives there.  
Write down your  answers in 
your notebook.  
 
 

Naturfag Jeg kan navnet på en del av 
kroppens muskler.  
 

   https://skole.salaby.no/5-
7/naturfag/filmer/filmer-om-
kroppen/skjelettet 
Se denne filmen.- du bør logge deg 
på Salaby først 

Samf. fag 
 

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

    

KRLE Jødedommen Høytider i jødedommen. Vi jobber videre med gruppearbeidet – vi presenterer og ser på påskehøytiden.  

Musikk Lytting og samspill Vi lærer nota C – øver på å skrive noter og ny sang og gammel.  

Kroppsøving Vi tester noen muskler Oppvarming: Lek – Hoveddel: Vi får opp pulsen, tester store muskelgrupper – tredeling, Basket, bandy,10-trekk 

M & H  Ingen økt denne uka. 

K & H Leirperler Vi lager leirperler.   
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