
Velkommen til et nytt skoleår!
Nå håper jeg at alle har hatt en god sommerferie, og at elevene er klare til å ta fatt på et
spennende og lærerikt år sammen, i klasse 5B.

Mye blir likt som i fjor, mens noen ting endres litt på.
Her kommer det litt praktisk informasjon som det kan være nyttig å vite om.
Skoledagen starter kl. 08:15, og varer frem til klokken 14:00 på mandager, onsdager og
torsdager. På fredager slutter elevene klokken 13:30.

Timeplan for 5B, 2022-2023

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

1 08.15-

09.45 Norsk
Norsk (30)

Matte (60)
Samfunnsfag Norsk

KRLE (60)

Samfunnsfag (30)

09.45

10.00
Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt

2 10.00-

10.50
K&H (A) Gym (K) K&H (M) Naturfag Matte

10.50-

11.20

-11.45

Spising/

Friminutt

Spising/

Friminutt

Spising/

Friminutt

Spising/

Friminutt

Spising/

Friminutt

3 11.45-

12.45
Fysisk aktivitet Engelsk Engelsk Klassens time Musikk

12.45-

13.00
Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt

4 13.00-

14.00
Matte Naturfag

Gym

(M/H)
Norsk (30)

Med forbehold om endringer

Lærere som skal undervise i klassen:
Marit Kluken Brurok:
Norsk, matematikk, samfunnsfag, KRLE, klassens time, kunst og håndverk, kroppsøving
Halvor Hansen Høvring: Engelsk, kroppsøving
Asbjørn Moe: Musikk, kunst og håndverk
Kjell Nødland: Naturfag, kroppsøving
I tillegg fortsetter Felix Årstad Knutsen som pedagogisk medarbeider i klassen. :)



Elevene skal i år ha to timer med kroppsøving i gymsalen på skolen. Det skal dusjes etter
disse gymtimene. Husk gymtøy, gymsko og drikkeflaske på tirsdager og torsdager.
“Fysisk aktivitet” er nytt for oss i år, og da er hele trinnet samlet ute. Husk klær etter vær
på mandager! Det skal ikke dusjes etter denne timen.

Vi kickstarter skoleåret med en liten trinntur til Ungdomsgeilen fredag 19.8,
fra kl. 10 til ca. kl. 12.30. Elevene har med vanlig matpakke, og må huske gode klær.

Klasserommet er det samme som i fjor: C105, i enden av gangen i første etasje i
C-bygget. Elevene stiller også opp ute på samme plass, i "gangen" mellom C-bygget og
dramasalen.

Ukeplanen blir litt forskjellig fra den trinnet hadde i fjor. Det skyldes at Jåtten skole i år
skal være en “Lekseredusert skole”. Frem til høstferien vil det kun være leselekser og én
mer praktisk lekse hver uke. Se hjemmesiden for mer informasjon.
Ukeplanen legges som regel ut klassens hjemmeside på fredager, og i tillegg vil den
legges ut i Classroom (Klasse 5B). Det er viktig at alle leser informasjonen som skrives
på ukeplanen hver uke. Det er også viktig at dere hjelper til med å sende med oppladet
chromebook og headset på skolen hver dag (I tillegg til pennal med blyant og visk)!
I løpet av september skal 5. trinn gjennomføre nasjonale prøver i lesing, regning og
engelsk. Prøvene er digitale. For å forberede oss mot dette, vil det i en periode fremover
bli digitale leselekser.

Jeg anbefaler alle å følge godt med på 5B sin hjemmeside, da jeg i løpet av året kommer
til å legge ut noe nyttig informasjon og saker fra elevenes skolehverdag her. Gammelt
abonnement (4B) må avsluttes og nytt abonnement for 5B må opprettes. Det gjør dere
på hjemmesiden til Jåtten Skole, se i høyremargen.

Bestilling av skolemelk gjøres via nettportalen Skolelyst (https://www.skolelyst.no/)
Første dag skolemelk deles ut dette skoleåret er allerede i dag, torsdag 18. august. Merk
at det kan ta litt tid før betalingen blir registrert i systemet, og for å få melk må elevens
navn stå på skolens “melkeliste”, som oppdateres ukentlig.

Husk å gi meg beskjed så tidlig som mulig dersom barna er syke og ikke kommer på
skolen, eller dersom de skal hentes for å gå til tannlegen eller har andre avtaler.
Mailadressen min er: marit.kluken.brurok@stavanger.kommune.no
Permisjoner utover én dag må søkes om digitalt, og dette skjemaet finner dere i
høyremargen på hjemmesiden. (Fint om dere samtidig sender meg en mail med datoene
det søkes for).

Avdelingsleder for femte trinn er Unn Morken, og hun kan kontaktes ved behov på mail
unn.morken@stavanger.kommune.no.

Det blir foreldremøte for 5.trinn onsdag 14.september klokken 19.00.
Mer info kommer.

Jeg ser fram til et skoleår med godt samarbeid!
Med vennlig hilsen Marit
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