
Ukebrev 3.trinn uke 38 

 

Kl Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
08.25-09.55 

1.økt 
Gym 
Kaja 

Janniche 
 

Høst- 
Aktivitets- 

dag 

Spekter 
Kaja 

Janniche 

Norsk 
Janniche 

Kaja 

Norsk 
Janniche 

Kaja   

09.55-10.15 
Friminutt 

 Aktiviteter 
 

   
10.15-10.35 

Spise 
Mat Spise Mat Mat Mat 

10.35-11.35 
2.økt 

Matematikk 
Kaja 

Janniche 

 
Skolejogg 

Samfunnsfag 
Janniche 

Kaja 
 

KRLE 
Janniche 

Kaja 

Kulturskolen 
kommer 

Kaja 
Janniche 

11.35-12.00 
Friminutt      

12.00-13.00 
3.økt 

Norsk 
Janniche 

Kaja 
 

Kan ha med 
sparkesykkel 
og hjelm da 

en av 
aktivitetene 
vil foregå i 

Pumptracken 

Matematikk 
Janniche 

Kaja 
 

Matematikk 
Kaja 

Janniche 

Kunst og 
håndverk 

Kaja 
Janniche 

13.00-13.15 
Friminutt      

13.15-14.15 
4.økt   Norsk 

Janniche 
Kaja 

 

 

Hei alle sammen! 

Det fungerer veldig fint med dusjing etter kroppsøvingstimene nå. Viktig at 

alle husker gymtøy, joggesko og håndkle/såpe. 

Tirsdag er det høstaktivitetsdag. Da kan det være lurt å ha på treningstøy. 
7.trinn har oppvarmingen før det er en rekke aktiviteter i skolegården. I år vil 
vi også ha aktiviteter i Pumptrackbanen så vi oppfordrer de som har 

sparkesykkel/skateboard og hjelm til å ta det med. 

Denne uken skal vi gjennomføre elevundersøkelsen, Spekter. Dette er en ikke-

anonym undersøkelse som avdekker mobbing og kartlegger læringsmiljøet. 

Husk foreldremøte kl 18 onsdag i klasserommet. Vi ønsker beskjed på skolesms 

om du/dere kommer eller ikke. 

Fredag kommer kulturskolen og skal ha et opplegg med musikk og 

instrumenter. 



 

 

Ordenselever: Nelli og Yaran 

Bursdag: 

 

Ukas mål: 

Norsk: Jeg kan skrive en liste over ting man ikke bør gjøre mot andre, og jeg kan skrive en  

            liste over ting det er hyggelig å gjøre mot andre. 

 Jeg øver på å skrive for å overbevise.  

Matematikk: Jeg kan skrive tresifrede tall på utvidet form. 

                      Jeg kan rangere tresifrede tall. 

           Jeg kan sammenligne tallstørrelser ved å plassere et tall på tallinje. 

Engelsk: Jeg øver på å lese engelsk. 

Sosialt: Jeg kan samarbeide med mine medelever. 

 

Lekser: 

Norsk ukelekse til fredag Les boka du har i lekseheftet. Les 
spørsmålene bak i boka og skriv 
svarene i boka som heter «Ukas 
ord».  

Matematikk lekse til torsdag Gjøre s. 32 og 33 i Multi 
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 

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 

http://www.brattas.skole.no/
mailto:janniche.hem@faerder.kommune.no
mailto:kaja.ulfsten@faerder.kommune.no


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 

 

Foreldremøte 3.trinn onsdag 18.09.19 

Velkommen til foreldremøte onsdag kl 18 i klasserommet. 

Saker: 

• Nettvett. Dataspill og sosiale mediers plass i barnas liv. 

• Det sosiale miljøet i klassen 

• Læringsmiljøet i klassen 

• Skooler, hjemmesiden, skolesms 

• Ukebrev 

• Kroppsøving og dusj 

• Fag, 6 ukers jobbing 

• Foreldrerepresentant 

• FAU – vara  

• Eventuelt 

 

 

 


