
 

 

Periodeplan uke 34-40: Trygg og god start på Dalabrekka 

  
 

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

Dalabrekka skole 

 MANDAG 29. august TIRSDAG 30. august ONSDAG 31. august TORSDAG 1. september FREDAG 2. september 

1. time 
08:25 – 09:30 

Matematikk (Elin/Bjørn André) 

Negative tall  
Multi / kopiark 

Engelsk (John Erik/Elin) 
Amazing animals  
Explore /Skolestudio 
 

Norsk (Elisabeth) 
Bokslukerprisen 
Grammatikk-oppgaver 

Kroppsøving (Elin) 
Lek og samarbeid 
Innegym 

Engelsk (John Erik/Elin) 

Amazing animals  
Explore /Skolestudio 

 

Friminutt: 09:30 – 09:45 

2. time 
09:45 – 10:50 

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

Matte (Elin/John Erik) 

Negative tall 
Multi / kopiark 
 

Musikk (Elisabeth) 
Samarbeidsleker 
Sang- og danseglede 

HØSTTUR 
 

Matte (Elin/John Erik) 

Tall og regning  
Kopiark / Skolestudio 
 

Friminutt 11.05 – 11.30 

3. time 
11:30 – 12:35 

K&H 
(Cathrine)  
Maske 

M&H (Elisabeth) 
Bærtur 

Kroppsøving (Elin) 
Volleyball 
Innegym  

K&H (Cathrine) 
Maske 

M&H (Elisabeth) 
Bærtur 

Vi går til Folkeparken sammen 

med fadderbarna våre      

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

Friminutt: 12:35 – 12:45 

4. time 
12:45 – 13:50 

K&H 
(Cathrine)  
Maske 

M&H (Elisabeth) 
Bærtur 

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

K&H (Cathrine) 
Maske 

M&H (Elisabeth) 
Bærtur 

Tilbake på skolen ca. kl. 13.00. Naturfag (Elin/Bjørn André) 
Livet på jorda 
Refleks / Skolestudio 

 

Lekse til tirsdag Lekse til onsdag Lekse til torsdag Lekse til fredag 
Norsk: Høytlesing og stemmebruk. Les og 
gjør oppgavene til Tekst 1 «De nye 
fjellvettreglene». Les gjerne høyt for noen 
hjemme. 

Matte: En side videre i matteheftet  
Norsk: Høytlesing og stemmebruk. Les og 
gjør oppgavene til Tekst 2 «Eventyret om 
Tommeliten». Les gjerne høyt for noen 
hjemme. 

Matte: En side videre i matteheftet  
Norsk: Høytlesing og stemmebruk. Les og 
gjør oppgavene til Tekst 3 «Visste du at?» 
Les gjerne høyt for noen hjemme. 
NB! Vi går på tur til Folkeparken; husk 
klær etter vær (og en vedskie, om du har) 

Engelsk: Les “Amazing animals” i 
“Skolestudio” (eller på ark) minst tre 
ganger. Skriv ned og pugg ukens gloser.  

✓ Hver tirsdag og torsdag: Husk å ta med joggesko, gymtøy/skifteklær, håndkle og såpe. 
✓ Hver kveld: Les minst 15 minutter i valgfri bok/tegneserie før du slukker lyset.  
✓ Lad opp PC/iPad om det trengs. 
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Dalabrekka skole 

 
 

Tema/mål   Ukas engelske gloser   Ukas ord/begreper 

Norsk: Hva kjennetegner en god muntlig fremføring? 
Bokslukerprisen https://bokslukerprisen.no 
Matematikk: Negative tall  
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, bindeord, “den gylne hånd”, stemmebruk 
Matematikk: negative tall  
Naturfag: art  
Samfunnsfag: historie, tid  
KRLE: samfunn, kultur  
 

How on earth?  
to crawl  
a paper bale  
Belgium 
a company  
curious  

Hvordan i all verden?  
å krype  
En palle med papir  
Belgia 
en bedrift  
nysgjerrig  

 

Øvrig info: 

 
Første skoleuka unnagjort – vel blåst! 

Vi er skjønt enige om at vi har overtatt en veldig flott gjeng. Livate, hyggelige unger med mye energi; dette lover 
bra for det kommende skoleåret!  Vi har gått gjennom hva vi forventer av barna, spesielt med tanke på orden, 
oppførsel og hvordan de kan bidra til best mulig klassemiljø. Elevene har skissert drømmeklassen sin og kommet 
med forslag til hva som skal til for å ha et trygt læringsmiljø; og de har også klare formeninger om hvordan vi 
lærere skal være :) Helsesøster har dessuten vært innom og fortalt hva hun kan bistå elevene med. Hun er til stede 
onsdager, torsdager (frem til kl. 11), samt fredager. 
 
Innesko og gymklær: Noen av barna mangler innesko, så fint om dere sender med det så snart som mulig. Minner 
også om at alle må huske på gymtøy og/eller skiftetøy de to dagene det er kroppsøving på timeplanen (unntak 
denne uken da vi skal på tur på torsdag). 
 
Høstturdag med 1.trinn: Torsdag drar vi på tur til Folkeparken sammen med 1. trinn. Det er lov å ha med pølser 

og/eller ostesmørbrød, og ev. en liten tursjokolade     Om noen har en vedskie å ta med så hadde det vært flott! 
 
Lusekampanje: Hvert år kjører skolen en lusekampanje. Infoskriv blir sendt med elevene hjem på mandag. Husk å 
sjekke barnet ditt for lus denne uka!  
 
Bestilling av skolemelk mm: www.skolelyst.no   
 
Vennlig hilsen Elin & Elisabeth  

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  
E-post:  

elin.weiseth.mork@kristiansund.kommune.no 

elisabeth.bengtson.bjerkestrand@kristiansund.komm

une.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 og 
kroppsøving 
Bjørn Andre Olsen 
John Erik Åndahl: Engelsk 

 
Klassekontakter:  
Silje Elin Olsen og Ida Martinsen 

 

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