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Dalabrekka skole 

Klokkeslett Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.25-09.30 Norsk (Tiril) 
 
Lesekvart 
Repetisjon adjektiv 

K&H (Cathrine og Bjørn Andre) 
 
Gruppe 1: Forkle  
Gruppe 2: Brødfjøl 

Gym (Tiril) 

 

Styrke 

Slåball 

  

Norsk (Tiril) 
 
TURDAG - Sundbåtsafari 

Norsk (Tiril) 

 

Lesekvart 

Lesestrategier 

09.30-09.45 Friminutt 

09.45-10.40 Gym (Tiril) 
 
Styrke 
Capture the flag 

K&H (Cathrine og Bjørn Andre) 
 
Vi begynner å lage forkle/brødfjøl. 

Norsk (Tiril) 
 
Lesekvart 
 
Carlsten leseprøve 
Ordkjedetest 

Matte (Tiril) 

 

TURDAG - Sundbåtsafari 

 

Engelsk (Tiril) 
 
My School - skolestudio 

10.40-11.05 Lunsj 

11.05-11.30 Langfriminutt 

11.30-12.35 Matte (Tiril) 
 
Tall og tallsystem 
 
Tallinjer – negative tall 

Matte (Tiril) 
 
Tall og tallsystemer 

Matte (Tiril) 
 
Tall og tallsystem 
 

Naturfag/Samfunnsfag (Tiril) 
 
TURDAG - Sundbåtsafari 

 

Naturfag/Samfunnsfag (Tiril) 
 
Fra nysgjerrighet til forskerspire/ 
Du er en utforsker 

12.35-12.45 Friminutt 

12.45-13.50 Musikk (Tiril) 
 
Musikklek 

KRLE (Tiril) 
 
Menneskerettigheter, 
skolen.cdu.no 

Engelsk (Tiril) 
 
My school - skolestudio 

 
 

Fysak (Tiril) 
 
TURDAG - Sundbåtsafari 

 

Naturfag/Samfunnsfag (Tiril) 

 
Roller og forventninger 

Lekser Til tirsdag:  
 
Gjør kenguruoppgavene på 
utdelt ark. Skriv svarene i 
innføringsboka. 

Til onsdag:  
Husk gymtøy til i morgen! 
Bøy disse ordene i norsk 
skrivebok: 
 
Substantiv: en katt, ei gate, et 
slott, et tjern, et skjell, ei geit 
 

Til torsdag: 
Pakk med deg grillmat og en 
vedskie til turdag i morgen. Sjekk 
værmeldinga og kle deg etter 
været.  

Skriv ned ukas øveord i 
engelsk i skriveboka og 
oversett dem.  
 

Til fredag: 
Pakk ny gymbag til mandag.  
 
Verb: å gjøre, å hviske, å synge, å 
være, å kreve, å skrive God helg! 
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Informasjon: 
 
Lusekampanje: Hvert år kjører skolen en lusekampanje. Infoskriv blir sendt med elevene hjem på 

mandag. Husk å sjekke barnet ditt for lus denne uka! Informasjonsarket kan også hentes her.  

 

Høstturdag – Torsdag drar vi på Sundbåtsafari 😊 Husk klær etter vær! Elevene tar med seg grillmat og 
en vedskie hver. Ikke lov med brus og godteri.  
 
 

Skolepc: Elevene skal få hver sin PC etter hvert. Vi venter på nye PCer som er bestilt, men er usikker på 
når de kommer. Dere vil få mer informasjon. Det blir også satt av mye tid til å lære seg å bruke en PC 
når de kommer. 

 
Innesko og ekstraklær: Alle elever må ha innesko på skolen. Det er også greit å ha et skifte med klær på 
skolen om elevene blir våte. Det er viktig med klær og sko etter vær. Ha skiftetøy i en tøypose/bag som 
kan henge på skolen.  
 
Gym og gymtøy: Det er viktig at elevene har med seg riktig utstyr til gymtimene. De er nå blitt så store 
at de skal dusje etter gymtimer, og trenger derfor skiftetøy og håndduk. Det forventes at elevene dusjer 
etter gymtimene da de er så store at det begynner å lukte svette. Gymtimene dette året er på 
mandager og onsdager. Fram til høstferien må elevene ha med gymtøy for å være både inne og ute.  
 

 
Med vennlig hilsen 

Tiril 

Ukas mål: 

Norsk: 
Jeg kan bøye substantiv og verb 
Jeg kjenner til ulike lesestrategier: BISON-blikket, VØL-skjema, nøkkelord og tankekart. 

 
Matematikk:  
Jeg vet hva en tallinje er, og kan tegne en tallinje. 
Jeg kan legge til ved å telle oppover på en tallinje. 
Jeg kan trekke fra ved å telle nedover på en tallinje. 
Jeg kan forklare hva et desimaltall er. 
Jeg kan forklare verdien til sifrene i tallet 4,6. 
Jeg kan plassere tallet 3,7 på tallinjen. 

 
Engelsk: 
I can talk about my own school. 
I can compare the Norwegian school with schools around the world. 

 
Naturfag: 
Lære seg å være en utforsker. 
Vite hva det vil si å observere. Vite hva en hypotese er, og kunne vurdere denne. 

 
Samfunnsfag: 
Kjenne til ulike roller og forventninger som mennesker møter på hver dag. 
Reflektere rundt de rollene og forventningene man selv har rundt seg. 

 
KRLE: Bli kjent med menneskerettighetene og barnekonvensjonen. 
 
K&H: Bli kjent med ordninger og forventninger i K&H. 
 

Kontaktinformasjon: 

5A: Vegar Bergdal Sæther vegar.bergdal.sæther@kristiansund.kommune.no 

5B: Tiril Grønseth tiril.olise.gronseth@kristiansund.kommune.no 

 

Andre lærere, fagarbeidere og assistenter som er på trinnet: Cathrine Waaler Bowitz, Bjørn Andre 

Olsen, John Erik Åndal, Yosief B. Embaye, Kristoffer Hals 

Ukas øveord i norsk: 

BISON-blikket             VØL-skjema 

Nøkkelord                   Tankekart 

Ukas øveord i engelsk: 

Subject                       Grade 

Lunch                          Pupil 

Vegetable                 Boarding School 

Dentist 
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