
Ukeplan 5B, uke 39 
 

Hjemmeside: www.minskole.no/dalabrekka 
Telefon: 71575900 

Dalabrekka skole 

Klokkeslett Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.25-09.30 Norsk (Tiril, Kristoffer) 

Nasjonale prøver i 
engelsk 

K&H (Cathrine, Tiril, Kristoffer) 
 
Gruppe 1: Forkle  
Gruppe 2: Brødfjøl 

Gym (John Erik, Kristoffer) 

Håndball 

Innegym 

Norsk (Tiril, Kristoffer) 
Lesekvart 
Sammensatte tekster 

Norsk (Tiril, Kristoffer) 

Lesekvart 

Sammensatte tekster 

09.30-09.45 Friminutt 

09.45-10.40 Gym (Tiril, Kristoffer) 

Nasjonale prøver i 
engelsk  
Vi er ute resten av timen. Ikke 
gymtøy. 

K&H (Cathrine, Tiril, Kristoffer) 
Vi lager forkle/brødfjøl. 

Norsk (Tiril, John Erik, Kristoffer) 
Lesekvart  
Oppstart nytt kapittel: 
Sammensatte tekster 
 

Matte (Tiril, Kristoffer) 

Multiplikasjon 

3.2 Multiplisere med tomt rutenett 

 

 

Engelsk ((Tiril, Kristoffer) 
My school  
A job for experts 

10.40-11.05 Lunsj 

11.05-11.30 Langfriminutt 

11.30-12.35 Matte (Tiril, john Erik, Kristoffer) 
Oppstart av nytt tema: 
Multiplikasjon – skolestudio 
Gangetabellen baklengs og forlengs 
Gangespill med kortstokk 

Matte (Tiril, John Erik, Kristoffer) 
Multiplikasjon – skolestudio 
 
Multiplikasjon med hele tiere og 
hundrere 

Matte (Tiril, Kristoffer) 
Multiplikasjon - Campus 
3.1 Multiplisere med 10, 100 og 
1000 

 

Naturfag/Samfunnsfag (Tiril, 
Kristoffer) 
Fra nysgjerrighet til forskerspire/ 

Du er en utforsker 

Naturfag/Samfunnsfag 
(Tiril, Kristoffer) 
Egypt 

12.35-12.45 Friminutt 

12.45-13.50 Musikk (Tiril, Kristoffer) 
 
Musikklek  

KRLE (Tiril, Kristoffer) 
Leger uten grenser – salaby 
Les og svar: rett til helsehjelp 
Bingo 

Engelsk (Tiril, Kristoffer) 
My school  
A job for experts 

Fysak (John Erik, Kristoffer, Yosief) 
Klær etter vær. Alltid uteaktiviteter 

denne timen! 

Naturfag/Samfunnsfag 
(Tiril, Kristoffer) 

Rydding av uteområdet. 
Plukke rusk og søppel på 
skolens uteområde. 

Lekser Til tirsdag:  
Husk å lade PC! 
 
Leseforståelse: 
Les tekst og gjør lilla og gule 
oppgaver. Skriv ned svaret i 
norsk skrivebok. Husk fulle 
setninger!  

Til onsdag:  
Pakk gymbag til i morgen.  
Husk å lade PC!  
 
Spill fire på rad med en person 
hjemme. Bruk utdelt ark med 
multiplikasjon.  

Til torsdag: 
Husk å lade PC! 
Ukas ord: Gjør utdelt ark med 
ukas ord. Du skal gjøre alle 
oppgavene, på begge sidene. 
Diktat på fredag! 
 

Til fredag: 
Pakk ny gymbag til mandag.  
Husk å lade PC! 
Leselekse – les utdelt tekst på 
skolestudio.no. Teksten heter «A 
job for experts». Les høyt for en 
annen person og oversett. 

God 

helg! 

http://www.minskole.no/dalabrekka


Ukeplan 5B, uke 39 
 

Hjemmeside: www.minskole.no/dalabrekka 
Telefon: 71575900 

Dalabrekka skole 

Informasjon: 
 
Siste runde med nasjonale prøver for denne gang blir mandag 26 september. Da er det nasjonal prøve i 
engelsk. Husk å lade PC! Denne prøven (engelsk) er noe kortere enn de to andre, slik at det blir mindre 
forskyvninger. Om noen elever har vært syke tar vi en oppsamling i løpet av uke 39, de det gjelder vil da 
få beskjed.  
 
Vi starter med nytt kapittel i matematikk: multiplikasjon. Kommer til å gjennomføre gangeprøven med 
elevene en stund framover for å automatisere gangetabellen. Oppfordrer dere til å øve hjemme også.  
 
Aksjonsuke høsten 2022: torsdag 6. oktober er det aksjonsdag på Dalabrekka skole. Elever og lærere 
har utvidet arbeidsdag denne dagen og tar fri fredag 7.oktober. Har dere noe utstyr hjemme – om det 
er gevinster eller dekorasjoner til spøkelseskjeller, ta med! 
 
 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
Tiril 

Ukas mål: 

Norsk: 
– forklare hva som kjennetegner sammensatte tekster 
– forstå hvordan tekst og illustrasjoner forteller noe sammen 
– bruke komma ved oppramsing og foran «men» 
– lage en sammensatt tekst 
Matematikk:  
-jeg kan si hvordan en enkelt kan gange et helt tall med 10, 100 og 1000 
-jeg kan regne ut 13*6 ved å dele opp det største tallet i to tall som det er 
enklere å multiplisere med 
-jeg kan vise hvordan en kan bruke et tomt rutenett til å dele opp et 
multiplikasjonsstykke 
-jeg kan omgruppere regnestykket 4*23 slik at det blir enklere å regne ut 
 
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 (715 75 922) 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: 

til                     hos 

men                nok 

alt                    for 

min                 din 

Ukas øveord i engelsk: 

Excuse me                     strange 
really                               quiet 
tablet                          remember 
detective 
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