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Hei! 

Vi går inn i årets siste skoleuke. Mandag feirer vi Lucia i skolegården, 1.trinn går tog, og etterpå spiser vi 

våre egenbakte lussekatter i klasserommet. Tirsdag er det grøtfest, og det trengs ikke matpakke denne 

dagen.  Ta gjerne på nisselue eller andre juleklær!  

Onsdag skal vi ha juleverksted med flere stasjoner, både spiselige og andre gaver håper vi på å få ferdig. 

Torsdag finpusser vi på sangen vi skal opptre med siste skoledag, rydder i hyller og vasker klasserommet. 

Ta gjerne med bag/pose til ekstraklær fra hylla.  

Fredag har vi juleavslutning på Teams, og det blir besøk av nissen med godtepose til alle. Husk likevel 

matpakke og drikkeflaske.  

Skolestart blir mandag 4.1 kl 8.25. Vi gleder oss til januar! 

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 51 

14.12-18.12 

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: 

 
 

LEKSEFRI!       
 

 
Har du fått 5 lodd i bingoen?  

Husk at 5 oppgaver=1 lodd – vi trekker siste skoledag. 
 

PS! Det er ikke leksetilsyn i uke 51.  
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  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.økt 
8.25-9.55 

LUCIA-feiring 
Ute i skolegården 
1.trinn går Lucia 
Adventsamling 

Adventsamling 
Norsk 

 
Stasjonsarbeid 

Adventsamling 
JULEVERKSTED 

 
M&H/K&H 

Adventsamling 
 

Matte 

Adventsamling 
 

JULEAVSLUTNING 

9.55-10.15 
     

10.20-10.35 
     

2.økt 
10.35-12.00 

Samfunnsfag 
  

Engelsk 
  

M&H/K&H Naturfag 
  

JULEAVSLUTNING 
Til kl 12.00 

  

12.00-12.25 
     

3.økt 
12.25-13.15 

Norsk 
  

GRØTFEST  M&H/K&H Fysak 
 

Musikk  

 

JULEFERIE! 
  

13.15-13.30 
     

4.økt 
13.30-14.15 

RLE  
 

M&H/K&H Norsk Sees 4.1 kl 8.25!  

 


