
Ukebrev 3.trinn uke 42 

 

Kl Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
08.25-09.55 

1.økt 
Gym 
Kaja 

Janniche 
 

Naturfag/ 
Engelsk 

Kaja 
Janniche  

Musikk 
Norsk 

DKS – Første 
møte med  

 

Fotografering 
kl 08.30. 
Musikk 
Janniche 

Kaja 

Norsk 
Janniche 

Kaja   

09.55-10.15 
Friminutt 

  
 

Tønsberg 
bibliotek 

  
10.15-10.35 

Spise 
Mat Mat Buss fra 

skolen kl 
09.30. 

Mat Mat 

10.35-11.35 
2.økt 

SMART 
Janniche 

Kaja 

SMART 
Gym 
Kaja 

Janniche  

Retur fra 
biblioteket kl 

11.35. 
 

Matematikk 
Kaja 

Janniche 

Kunst og 
håndverk 

Kaja 
 

11.35-12.00 
Friminutt      

12.00-13.00 
3.økt 

Matematikk 
Kaja 

Janniche 
 

Matematikk 
Kaja 

Janniche  

KRLE 
Janniche 

Kaja 
 

Norsk 
Janniche 

 

Kunst og 
håndverk 

Kaja 
Janniche 

13.00-13.15 
Friminutt      

13.15-14.15 
4.økt   Norsk 

Janniche 
Kaja 

 

 

Hei alle sammen! 

Vi hadde en fantastisk tur til kirken på onsdag. Tusen hjertelig takk til alle som 

bidro med fersk proviant til turen        

Onsdag denne uken skal vi på DKS – Det første møte med Tønsberg bibliotek. 
Vi blir hentet i buss på skolen kl 09.30 med retur fra biblioteket 11.35. Det er 

lov å ha med lånekort for de som har det. 

Torsdag er det fotografering kl 08.30. 

Vi minner om samtaletimene som starter torsdag denne uken. HUSK at vi MÅ 
ha beskjed dersom dere bytter time dere imellom. Den beskjeden vil vi helst 

ikke ha i Skooler. 

Det er kaldt om dagen så husk å sende med klær som passer ulikt vær. Mange 

sier de fryser. 



Vi har ansvaret for fellestimen på FN-dagen den 24.oktober. Vi lærer mye om 

FN om dagen. 

Denne uken starter vi opp med STAS-testing. Det er en test som viser hvor 

elevene ligger i forhold til avkoding og staving. 

Denne uken er det også skolevandring. Det betyr at vi lærerne skal inn i andre 
klassers klasserom og se hvordan de jobber med SMART oppvekst. Kaja skal 
vandre en time på tirsdag og Janniche en time på fredag. Mandag og tirsdag 

kommer andre lærere for å se hvordan vi gjør det på 3.trinn. 

 

Ordenselever: Casper og Mikkel S 

Bursdag: 

 

Ukas mål: 

Norsk: Jeg vet hva FN står for, og hva de jobber med. 

            Jeg kan gjenfortelle en tekst jeg har lest. 

Matematikk: Jeg kan måle vekt og lengde. 

                     Jeg kan gjøre om mellom meter og cm. 

          Jeg kan lese av en tallinje. 

Engelsk: Jeg øver på å lese og skrive engelsk. 

Sosialt: Jeg har MOT til å si STOPP! 

 

Lekser: 

Norsk ukelekse til fredag Les arket om FN du har fått i 
leksemappa di. Noen har fått 
tilpasset og da er leksen farget. 

Matematikk lekse til torsdag Gjør s. 52 og 53 i Multi. De som 
har linjal kan gjerne ta den med 
på skolen. 

Engelsk Vi venter litt med å ha lekser i 
engelsk. 

 

Kontaktinfo: 

Hjemmeside: www.brattas.skole.no 

Telefon skole: (sentralbord alle skolene) 40 91 15 00 

http://www.brattas.skole.no/


Skolesms: 3(tekst) til 59 44 42 04 

Janniche: janniche.hem@faerder.kommune.no tlf: 97476449 

Kaja: kaja.ulfsten@faerder.kommune.no tlf: 93209615 

Vi ønsker at all kontakt privat foregår mellom kl 06.30 og 18.00. Utover disse 

tidene er det ikke sikkert dere får svar så sant det ikke er veldig viktig       Vi 

ønsker fortsatt at fravær sendes på skolesms, ikke i Skooler. Hvis barnet deres 
ikke har kommet på skolen innen kl 08.45, og vi ikke har fått beskjed, ringer 

vi dere. Vi tenker at det er en god trygghet, både for dere og oss.  

Hilsen Kaja og Janniche 

 

Oversikt over utviklingssamtaler 3.trinn høsten 2019 

Her er listen over samtaletimene denne høsten. Vi vil begge være med på alle 

denne gangen. Til våren blir det annerledes.  Det er fint om dere kan bytte 

innbyrdes hvis timen ikke passer. Vi MÅ ha beskjed hvis dere bytter.  

Elevene får med seg et skjema hjem som skal fylles ut i forkant av 

utviklingssamtalen. Fint om dette tas med på samtalen. 

Utviklingssamtalene foregår i klasserommet i uke 42 og 43. 

Ta kontakt hvis det er noe dere lurer på        

 

 Tirsdag 29.10: NB!! NY DATO 

Elev Tidspunkt 
Ada Sofie 13.15 

Lisa 13.45 
Stella 14.15 

Simen 14.45 

Mikkel I 15.15 
Maren 15.45 

Emilie 16.15 
 

Torsdag 17.10: 

Elev Tidspunkt 

Szymon 13.15 

mailto:janniche.hem@faerder.kommune.no
mailto:kaja.ulfsten@faerder.kommune.no


Casper 13.45 
Yaran 14.15 

Malin 14.45 
Tilde 15.15 

Magnus  15.45 
Luka 16.15 

 

Tirsdag 22.10: 

Elev Tidspunkt 

William 13.15 
Liam 13.45 

Milo 14.15 
Dominiks 14.45 

Mikkel MS 15.15 
Christina 15.45 

Milian 16.15 

Mathias 16.45 
 

 

Torsdag 24.10: 

Elev Tidspunkt 

Jamal 13.15 

Fredrikke 13.45 
Nelli 14.15 

Tias 14.45 
Leon 15.15 

Theodor 15.45 

Ivan  16.15 
Thea 16.45 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


