
 

    
 

Dalabrekka skole – Et godt sted å være – et godt sted å lære 
www.minskole.no/dalabrekka 

Dalabrekka skole 

 MANDAG 22. august TIRSDAG 23. august ONSDAG 24. august TORSDAG 25. august FREDAG 26. august 

1. time 
08:25 – 09:30 

Velkommen til nytt 
skoleår! (Elin/Elisabeth) 

Info, rutiner og bli kjent  

Matte (Elin/John Erik) 
Tall og regning  
Multi / kopiark 

Norsk (Elisabeth) 
Å bli hørt/muntlig framføring                                
Salto / Skolestudio 

Kroppsøving (Elin) 
Lek og aktiviteter 
 

Matte (Elin/John Erik) 
Tall og regning  
Kopiark / Skolestudio 

Friminutt: 09:30 – 09:45 

2. time 
09:45 – 10:50 

Kl. 10.00 Vi tar imot 
fadderbarna våre! 
Kl. 11.00 Fellessamling 

 

Engelsk (Elin) 
Amazing animals  
Explore /Skolestudio 

Musikk (Elisabeth) 
Samarbeidsleker 
Sang- og danseglede 
 

Norsk (Elisabeth/Elin) 
Å bli hørt/muntlig framføring                                
Salto / Skolestudio 
 

Engelsk (Elin) 

Amazing animals  
Explore /Skolestudio 
 

Friminutt 11.05 – 11.30 

3. time 
11:30 – 12:35 

K&H 
(Cathrine)  
Vi begynner å 
planlegge 
maske. 

M&H 
(Elisabeth) 
Vi gjør oss 
kjent på 
kjøkkenet... 

Kroppsøving (Elin) 
Lek og aktiviteter  

K&H (Cathrine) 
Vi begynner å 
planlegge maske 

M&H (Elisabeth) 
Vi gjør oss kjent 
på kjøkkenet... 
 

Matte (Elin/Elisabeth) 
Tall og regning  
Kopiark / Skolestudio 
 

Samfunnsfag (Elin/Bjørn André) 
Tid og historie  
Refleks /Skolestudio 

Friminutt: 12:35 – 12:45 

4. time 
12:45 – 13:50 

K&H 
(Cathrine)  
Vi planlegger 
maske. 

M&H 
(Elisabeth) 
… og lager 
smoothie 

KRLE (Elin/Bjørn André) 
Verden vi lever i  
Salaby  

K&H (Cathrine) 
Vi planlegger 
maske 

M&H (Elisabeth) 
… og lager 
smoothie 

Samfunnsfag (Elin) 
Tid og historie 
Refleks / Skolestudio 
 

Naturfag (Elin/Bjørn André) 
Livet på jorda 
Refleks / Skolestudio 

 

Lekse til tirsdag Lekse til onsdag Lekse til torsdag Lekse til fredag 
 Matte: En side videre i matteheftet  Matte: En side videre i matteheftet  Engelsk: Les “Amazing animals” i 

“Skolestudio” (eller på ark) minst tre 
ganger. Skriv ned og pugg ukens gloser.  

Lad opp iPad og PC 
Fortell noen hjemme om hvordan det var 

å starte på skolen igjen!       

Les minst 15 minutter i valgfri 
bok/tegneserie før du slukker lyset og 
sovner 

Les minst 15 minutter i valgfri 
bok/tegneserie før du slukker lyset og 
sovner 

Les minst 15 minutter i valgfri 
bok/tegneserie før du slukker lyset og 
sovner 
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Dalabrekka skole 

 

Tema/mål   Ukas engelske gloser   Ukas ord/begreper 

Norsk: Hva kjennetegner en god muntlig fremføring? 
Matematikk: Repetisjon 
Engelsk: Amazing animals  
Samfunn: Tid og historie  
Naturfag: Livet på jorda  
KRLE: Verden vi lever i  

English Norwegian Norsk: muntlige ferdigheter, mottaker, uttale, retorikk, 
tungekrøll, binderod, “den gyldne hånd”, stemmebruk 
Matematikk: addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon  
Naturfag: art  
Samfunnsfag: historie, tid  
KRLE: samfunn, kultur  
 

handsome 
a wheelchair  
a lift  
a cash card  
talented  
a medal  

vakker 
en rullestol 
en heis  
et bankkort  
talentfull 
en medalje 

 

Øvrig info: 

 
Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt skoleår på Dalabrekka!  
Vi gleder oss til å bli kjent med barna deres, og kommer til å bruke litt ekstra tid i starten på 
relasjonsbygging og innarbeiding/videreføring av gode rutiner. Det blir et kjekt år for barna, 
med fadderordning, svømming og Mat & helse på ukeplanen. Ukeplaner legges ut på skolens 
hjemmeside: www.minskole.no/dalabrekka hver fredag. Der har dere også tilgang til annen 
relevant info.  
Skolefotografering av klassen blir på torsdag, så da er det kjekt om noen vil pynte seg litt 

ekstra       
To ganger i året oppfordrer FHI alle foreldre og foresatte til å sjekke barna sine for hodelus, 
mer info her: https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/aksjon-mot-hodelus/.  
Husk ellers å sende med barna god matpakke og innesko. 
 
Vedlegg:  

✓ Fadderordningen 
 
Vennlig hilsen  
Elin & Elisabeth (nye lærere på trinnet med sommerfugler i magen…) 
  

Kontaktinfo: 
Bruk fortrinnsvis digital meldingsbok (Min Skole-appen i 
Visma) ved fravær og meldinger til skolen:  
https://skole.visma.com/kristiansund 
 
Øvrig kontaktinfo: 
Tlf. til sentralbord: 71 57 59 00  
Tlf. kontaktlærers kontor: 71 57 59 11  
E-post:  

elin.weiseth.mork@kristiansund.kommune.no 

elisabeth.bengtson.bjerkestrand@kristiansund.kommune.

no 

 

Lærere i 6A:  
Elisabeth B. Bjerkestrand: Norsk, musikk, Mat & Helse (M&H) 
Cathrine Waaler Bowitz: Kunst og Håndverk (K&H) 
Elin Weiseth Mork: Matematikk, naturfag, samfunnsfag, engelsk 
og kroppsøving (KRØ)  
Bjørn Andre Olsen 
John Erik Åndahl 

 
Klassekontakter:  
Silje Elin Olsen og Ida Martinsen 
 
 

 

Månedens sang (august): 
«Fint å se deg» 
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