
 

 

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 5. september TIRSDAG 6. september ONSDAG 7. september TORSDAG 8. september FREDAG 9. september 

1. time 
08:25 – 09:30 

Matematikk (Elin/Bjørn André) 

Kartleggingsoppgaver 
Multi / kopiark 
 

Engelsk (John Erik/Elin) 

Amazing animals  
Explore /Skolestudio 

 

Norsk (Elisabeth) 
Diktat  
Bokslukerprisen 
Språkverksted: bindeord  

Kroppsøving (Elin) 
Håndball 
Innegym 

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

Friminutt: 09:30 – 09:45 

2. time 
09:45 – 10:50 

Norsk (Elisabeth/Elin) 
Ukas ord / begreper 
Språkverksted: enkel eller 
dobbel konsonant? 
 

Matte (Elin) 

Kartleggingsoppgaver  
 

 

Musikk (Elisabeth) 
Samarbeidsleker 
Sang- og danseglede 
 

Norsk (Elisabeth/Elin) 
Kartleggingsoppgaver                           
Carlsten lesetest, diktat og 
ordkjedetest 
Bokkasse fra biblioteket 

Engelsk (Elin) 

Amazing animals  
Explore /Skolestudio 
 

Friminutt 11.05 – 11.30 

3. time 
11:30 – 12:35 

K&H 
(Cathrine)  
Maske 

M&H (Elisabeth) 
Råvarer: bær 
Mat i sesong 

Kroppsøving (Elin) 
Håndball 
Innegym  

K&H (Cathrine) 
Maske 

M&H (Elisabeth) 
Råvarer: bær 
Mat i sesong 

Naturfag (Elin/Elisabeth) 
Vi rydder skolegården og 
planter i blomsterkassene 
Utdeling av UKAS BLOMST 

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) 
Vi lager 
pannekaker 

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

K&H (Cathrine) 
Maske 

M&H (Elisabeth) 
Vi lager 
pannekaker 

Matte (Elin) 
Tall og regning  
Kopiark / Skolestudio 

 

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

 

Lekse til tirsdag Lekse til onsdag Lekse til torsdag Lekse til fredag 
Norsk: Øv på ukas DIKTAT-ord. Skriv 
ordene tre ganger, og lag en setning med 
hvert ord. Skriv i norskboka. 
Mat & Helse: Logg inn på Matopedia.no 
og gjør Leksjon 1; les teksten og se om du 

klarer quizen på slutten       
Husk gymtøy! 

Norsk: LESEFORSTÅELSE Les teksten om 
Daniel. Svar på oppg. a – g. Skriv i 
norskboka. 
Matte: En side videre i matteheftet  

Norsk: BINDEORD Gjør oppg. 9 og 10a. 
Skriv i norskboka. 
Matte: En side videre i matteheftet  
 
 
Husk gymtøy! 

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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Tema/mål   Ukas engelske gloser   Ukas ord/begreper 

Norsk: Hva kjennetegner en god muntlig fremføring? 
Bokslukerprisen: https://bokslukerprisen.no  
Matematikk: 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 
DIKTAT-ord: dessverre, dessuten, dessert, innbygger, 
internett, insekt, invitasjon 
Matematikk: addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon  
Naturfag: art  
Samfunnsfag: historie, tid  
KRLE: samfunn, kultur  

a sense  

odour receptors  

every other  

an airport  

a passenger  

a suitcase  

en sans  
lukteceller  
annenhver  
en flyplass  
en passasjer  
en koffert  

 

Øvrig info: 

 
En riktig så solfylt uke er gått… 
…og, nå er Folkeparken tømt for bær(!) Makan til ivrige bærplukkere skal man lete lenge etter! 6A (spesielt 
jentene) har saumfart hver eneste buskas på leting etter bringebær og blåbær, og det ble god fangst. I mat & 
helse-timene blir det derfor pannekaker med hjemmelaga syltetøy som tilbehør. Stas! Husk å ta med forkle til 
disse timene på mandag og onsdag. De kan henge fast på skolen, vi vasker dem ved behov. 
 
Annenhver uke omrokerer vi på plasser i klasserommet slik at elevene får utfordret seg med nye 
læringspartnere. Ellers står det bl. a. kartlegging, ryddeuke og Bokslukerprisen på timeplanen i tillegg til de 
vanlige fagene.  
 
Hver torsdag deler vi ut «Ukens Blomst» til en elev som har utmerket seg ekstra positivt i løpet av uka. Det kan 
være en hyggelig kommentar eller gest mot en medelev, noen som har vist ekstra innsatsvilje eller på en eller 
annen måte har bidratt til positiv stemning i klassen. 
 
Bestilling av skolemelk og annen mat/drikke: 
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.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 (september): 
«Heal the World» av Michael Jackson 
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