
 

 

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 19. september TIRSDAG 20. 

september 
ONSDAG 21. september TORSDAG 22. september FREDAG 23. september 

1. time 
08:25 – 09:30 

HÅNDBALLTURNERING 
Vi går samlet til 

Nordvesthallen kl. 08.25. 

Første kamp er kl. 09.00       

Matematikk (Elin/Berit) 

Addisjon og subtraksjon  
Multi/kopiark 

 

Norsk (Elisabeth) 
Bokslukerprisen 
Skriveoppgaver og hvordan 
binde sammen tekster  
Biblioteket. Lesekvarten 

Kroppsøving (Elin) 
Innebandy 
Innegym 

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

Friminutt: 09:30 – 09:45 

2. time 
09:45 – 10:50 

 Engelsk (John Erik/Elin) 

Amazing animals  
Explore /Skolestudio 

Musikk (Elisabeth) 
Trygghets- og samarbeidsleker 

Sang- og danseglede i 
kulturrommet 

Norsk (Elisabeth/Elin) 
Diktat 
PP-presentasjon 
Ukas blomst 
 

Matte (Elin, Berit) 
Addisjon og subtraksjon 
Kopiark / Skolestudio 
 
 

Friminutt 11.05 – 11.30 

3. time 
11:30 – 12:35 

Skoleturnering 
i håndball  

 

Kroppsøving (Elin) 
Innebandy 
Innegym  

K&H 
(Cathrine) 
Maske i gips 

M&H 
(Elisabeth) 
Mat i sesong: 
grønnsaker 

Matematikk (Elin/Elisabeth) 
Addisjon og subtraksjon 
Multi / Skolestudio 

Samfunnsfag (Elin/Bjørn André) 
Hele verden 
Refleks /Skolestudio 

Friminutt: 12:35 – 12:45 

4. time 
12:45 – 13:50 

Vi er tilbake på skolen                 
i 13-14 tiden 

KRLE (Elin) 
Verden vi lever i  
Salaby 

K&H 
(Cathrine) 
Maske i gips 

M&H 
(Elisabeth) 
Grønnsaks-
suppe 

Samfunnsfag (Elin) 
Hele verden 
Refleks /Skolestudio 
 

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

 

Lekse til tirsdag Lekse til onsdag Lekse til torsdag Lekse til fredag 

Norsk (PC): Søk opp «Salto Øverom 6A». 
Gå på kap. 1 Muntlig framføring «Les og 
forstå». Les teksten og sjekk om du har 
forstått ved å svare på spørsmålene. 
Klarer du på første forsøk?  
HUSK GYMTØY! 

Norsk: Øv på ukas DIKTAT-ord og lag en 
setning med hvert av ordene. Skriv i 
norskboka. Få underskrift på diktaten og 
rett opp ev. feil fra forrige uke.  
Matte: Side 1 i matteheftet. 

Norsk: Øv på ukas DIKTAT-ord slik at du er 
forberedt til diktaten. Les minst 15 
minutter i en valgt bok. 
Matte: Side 2 i matteheftet. 
 
HUSK GYMTØY! 

Engelsk: Les “Bella and Bart” 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. Klarer du å holde deg unna skjerm den siste timen før du skal legge deg? 
✓ 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: Addisjon og subtraksjon  
Engelsk: Amazing animals  
Samfunn: Hele verden  
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: gjennomføre, drømmeklassen, publikum, 
støtteark, stemmestyrke, tonefall, hjelpemiddel 
Matematikk: addisjon, subtraksjon, overslag, sum og 
differanse  
Naturfag: evolusjon  
Samfunnsfag: naturressurser  
 

a wound  
after a while 
in return 
extraordinary 
a litter box  
past 

et sår  
etter en stund 
til gjengjeld 
utrolig 
en kattedo 
forbi 

 

Øvrig info: 

 

Dalabrekka, Dalabrekka, gul og blå! Ingen skole er så rå!  
På mandag skal 6. trinn på Dalabrekka forsvare sin ære i skoleturneringen i håndball. 6A stiller med et jentelag 
og et guttelag, og vi skal heie dem frem med kamprop og god lagånd. Det blir altså ingen vanlig skole denne 
dagen, men elevene møter opp til vanlig tid, i kledd treningsklær. I sekken må de ha med seg joggesko, samt 
mat og drikke som holder energinivået jevn og stabilt. Idrettslinjen på Atlanten har café på stedet (der alle 
inntektene går til Operasjon Dagsverk), så det er lov til å ha med seg litt lommepenger, ca. 50 kr. 
 
Operasjon leselyst! Vi jobber for å få elevene til å bli glad i å lese bøker. Les gjerne med de hjemme om de ikke 
selv tar initiativet, og oppmuntre dem til å bruke biblioteket for å finne bøker som engasjerer.  
 
Skole-hjem samarbeid: Minner om foreldremøte onsdag 21. september kl. 17-18, på klasserommet.               
Det skal bli kjekt å endelig møte dere! 
 
Beskjed fra Cathrine i Kunst og Håndverk: Vi begynner å jobbe med gips, så ha på klær som det ikke er så farlig 
med og ta gjerne med et gammelt håndkle hvis dere har. Husk hårbånd, hårbøyle, strikk og klemmer for å 
holde håret vekk fra ansiktet. 
 
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, KRLE, samfunnsfag 
og kroppsøving (KRØ)  
John Erik Åndahl: Engelsk 
Bjørn Andre Olsen 

 
Klassekontakter: Silje Elin Olsen og Ida Martinsen 

 

Månedens sang (september): 
«Heal the World» av Michael Jackson 
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