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Hei! 

Endelig kan vi begynne på den ordentlige nedtellingen til jul! Kulden har kommet, og det er på tide med 

ullundertøy for de fleste; også de som blir svette på basket- og fotballbanen. Vi håper snøen kommer før 

jul! 

 

Morgenstund i adventstiden er alltid ekstra koselig. Vi tenner lys og leser høyt, og teller ned til jul. Denne 

uken blir vi ferdige med pepperkakehusene, og i neste uke skal vi bake lussekatter til lucia-feiringen. I uke 

51 skal vi ha juleverksted med ulike stasjoner – både på skolekjøkkenet og i klasserommet.  

Vi gjennomfører Regnefakta-prøven denne uken. Neste uke skal vi gjennomføre årets Elevundersøkelse.  

 

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 49 

30.11-4.12 

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 

 

Lekse til tirsdag: Lekse til onsdag: Lekse til torsdag: Lekse til fredag: Ukeslekse: 

Engelsk: 

 

Quest chapter 4: 

Let’s read! 

«The Wizard of Oz» 

Read page 130-132. 

Do task a-d on page 132 

in your English book. 

 

Matte: 
s 90-92 i Multi. 
 
Bruk en av metodene på s 
90 til å løse disse 
oppgavene: 
s 91 – 3.93 
S 92 – 3.94 og 3.95 
 
Forklar til slutt hvilken av 
metodene du synes er 
best å bruke.  
 

Norsk: 

 

Kaleido grunnbok 6a: 

Les side 118-119. 

Gjør oppgave 1-3 på side 

120. 

Skriv i norskboken din.   

Engelsk: 

 

Practice the lines for your 

character on page 133-

135. 
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  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.økt 
8.25-9.55 

Adventsamling 
 

Matte 

Adventsamling 
 

Norsk 
 

Stasjonsarbeid 

Adventsamling 
 

Matte 

Adventsamling 
 

Mat&Helse/Matte 
Pepperkakehus/ 

regnefaktaprøven 

Adventsamling 
 

Mat&Helse/Matte 
Pepperkakehus/ 

regnefaktaprøven 

9.55-10.15 
     

10.20-10.35 
     

2.økt 
10.35-12.00 

Samfunnsfag 
  

Engelsk 
  

Naturfag Naturfag 
  

GYM 
  

12.00-12.25 
     

3.økt 
12.25-13.15 

Norsk 
  

Naturfag  K&H Fysak 
 

Musikk  

Engelsk 
  

13.15-13.30 
     

4.økt 
13.30-14.15 

RLE  
 

K&H Norsk Klassens time  

 


