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Hei! 

De to siste ukene før juleferien legger vi bort de vanlige leksene og fokuserer på oppdragslekser. For hver 

5.oppgave som er utført hjemme, får man et lodd til trekning siste skoledag, maksimalt 5 lodd. Hvis det er 

noen av oppgavene som ikke passer for dere hjemme, står dere fritt til å bytte dem ut med noe annet som 

passer dere bedre.        

Vi gjennomfører Elevundersøkelsen på onsdag 9.12 før vi går på tur for å følge vannveien fra Brattås skole 

til havet (Tokenesstranda) – vi har forsket på om en plastbit fra skolegården kan ende opp i havet. Kle dere 

etter været, vind- og vanntett (også fottøy!). Ta gjerne med sitteunderlag, bålmat og noe varmt på termos. 

Mandag gjennomfører vi Kodetimen, en forsmak på koding vi skal starte opp med etter jul. Denne gangen 

skal vi bruke pcene, etter jul skal vi bruke mini-roboter.  

Neste mandag skal vi feire Lucia på skolen, og det er vårt ansvar å bake lussekatter til hele skolen. Det skal 

vi gjøre torsdag/fredag. Det har også tatt litt lenger tid enn vi trodde å lage pepperkakehusene, men på 

fredag skal de gjøres helt ferdig og presenteres – kanskje får vi til en digital løsning slik at alle får sett? Vi 

var veldig heldige og ble sponset med ekstra pynt av Kiwi og Skjervekiosken, og det gleder alle seg til( å spise). 

Nytt i adventstiden er at vi kun stiller opp ute før 1.time. Det er også lov å ha med eget pennal om man vil.  

 

NB! Det er vått i skolegården, ekstra sokkeskift og innesko er lurt. Det er ikke alle som bruker 

støvler/vintersko.. 

 

Ta kontakt hvis det er noen spørsmål! Som regel er det enklest å sende en epost eller SMS.  

Qin og Anine 

UKEBREV 

6.trinn 20/21 

UKE 50 

7.12-11.12 

Kontaktlærere: 

Qin Ye (97112206) 

Qin.Ye@faerder.kommune.no 

Anine Stousland (90525531) 

Anine.Stousland@faerder.kom

mune.no 

Nytt av året: 

Skooler er ikke lenger i bruk. 

Ukebrev legges ut på 

hjemmesiden: 

https://www.faerder.kommune.no

/brattas-skole/trinn/6-trinn/ 

Fravær meldes på SkoleSMS: 

Send [trinn] [tekst] til 

594 44 204. 

Eks: 6 Trine er syk i dag.  

 

✓ Matpakke og drikkeflaske 

✓ Skiftetøy ved behov 

✓ Forkle til mat&helse 

torsdag/fredag 

✓ Gymtøy fredag 

✓ INNESKO 

 

https://faerder.kommune.no/brattas-skole/nyheter-fra-skolen/nyheter-fra-skolen/elevundersokelsen-host-2020-informasjon-til-elever-og-foresatte.54051.aspx
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  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.økt 
8.25-9.55 

Adventsamling 
 

Samfunnsfag/KRLE 

Adventsamling 
Norsk 

 
Stasjonsarbeid 

Adventsamling 
 

Elevundersøkelsen 

Adventsamling 
 

Mat&Helse/Matte 
Lussekatter/regnefaktaprøven 

Adventsamling 
 

Mat&Helse/Matte 
Lussekatter/regnefaktaprøven 

9.55-10.15 
     

10.20-10.35 
     

2.økt 
10.35-12.00 

Matte 
  

Engelsk 
  

TURDAG 
Vi følger plastens vei 
fra Brattås til havet. 

Naturfag 
  

GYM 
  

12.00-12.25 
     

3.økt 
12.25-13.15 

Kodetimen 
  

Naturfag  TURDAG 
Husk varme, vanntette 
klær og sitteunderlag. 

Fysak 
 

Musikk  

 
Pepperkakehus –  

Pynte ferdig og stille ut!  

13.15-13.30 
     

4.økt 
13.30-14.15 

Kodetimen  
 

TURDAG 
Ta gjerne med bålmat 

og varm drikke på 
termos. 

Norsk Klassens time  

 


