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Dalabrekka skole 

 MANDAG 17. oktober TIRSDAG 18. oktober ONSDAG 19. oktober TORSDAG 20. oktober FREDAG 21. oktober 

1. time 
08:25 – 09:30 

Matematikk (Elin/Berit) 

Multiplikasjon og divisjon 
Multi / Skolestudio 
 

Matematikk (Elin) 

Multiplikasjon og divisjon  
Multi/Skolestudio 

 

Norsk (Elisabeth) 
Diktat  
Bokslukerprisen 
Salto/Skolestudio: Bildeboka 
- sammensatt tekst 

Kroppsøving (Elin) 
Basistrening  
Innegym 

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

Friminutt: 09:30 – 09:45 

2. time 
09:45 – 10:50 

Norsk (Elisabeth/Elin) 
Sosial kompetanse  
Ukas ord/begreper 
Salto/Skolestudio: Bildeboka – 
sammensatt tekst 

Engelsk (John Erik/Elin) 

Amazing animals  

Explore/kopiark 

Musikk (Elisabeth) 
Trygghets- og samarbeidsleker 

Sang- og danseglede 

Matematikk (Elin/Berit) 

Multiplikasjon og divisjon 
Multi / Skolestudio 

 

Matte (Elin, Berit) 
Multiplikasjon og divisjon 
Multi /Skolestudio  

Friminutt 11.05 – 11.30 

3. time 
11:30 – 12:35 

K&H (Cathrine)  
Maske i gips 

M&H (Elisabeth) 
Gjærbakst 

Kornsorter  

Kroppsøving (Elin) 
Ballspill   
Innegym  

K&H 
(Cathrine) 
Maske i gips 

M&H (Elisabeth) 
Gjærbakst 

Kornsorter 

Norsk (Elisabeth/Elin) 

Livet og sånn: VENNER 

Salto/Skolestudio: Bildeboka – 

sammensatt tekst 

 

Samfunnsfag (Elin) 
Hele verden  
Refleks /Skolestudio 

Friminutt: 12:35 – 12:45 

4. time 
12:45 – 13:50 

K&H (Cathrine)  
Maske i gips 

M&H (Elisabeth) 
Vi baker grove 

rundtykker 

KRLE (Elin) 
Verden vi lever i 
Vivo/Salaby  

K&H 
(Cathrine) 
Maske i gips 

M&H (Elisabeth) 
Vi baker grove 

rundstykker 

Naturfag (Elin/Elisabeth) 
Programmering  
Refleks /Skolestudio 

UKAS BLOMST       

Naturfag (Elin) 
Programmering  

Refleks / Skolestudio 

 

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

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. 
HUSK GYMTØY! 

Norsk: Øv på ukas DIKTAT-ord slik at du er 
forberedt til diktaten. Om du ikke allerede 
har gjort det, del PP-presentasjonen med 
Elisabeth. 
Matte: Side 1 i matteheftet. 

Norsk: Gå inn på Skolestudio.no/Salto og 
«Bildeboka-en sammensatt tekst». Les og 
gjør oppgaver til «Bildebøker». 
Matte: Side 2 i matteheftet. 
 
HUSK GYMTØY! 

Engelsk: Les “Laika” 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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Dalabrekka skole 

 
 

Tema/mål   Ukas engelske gloser   Ukas ord/begreper 

Norsk: Bildeboka – en sammensatt tekst 
Bokslukerprisen: https://bokslukerprisen.no  
Matematikk: Multiplikasjon og divisjon   
Engelsk: Amazing animals  
Samfunn: Hele verden 
Naturfag: Programmering  
KRLE: Verden vi lever i  

English Norwegian Norsk: sammensatt tekst, verbaltekst, illustrasjon, illustratør, 
tolke 
DIKTAT-ord: illustrasjon, hemmelighet, vennskap, tillit, 
folkehelse, livsmestring, grunnleggende 
Matematikk: multiplikasjon, divisjon, primtall    
Naturfag: programmering 
Samfunnsfag: naturressurs  

to travel  
a space rocket  
a scientist 

a creature 

a stray dog 
to calm down 

å reise 

en romrakett  
en forsker  
en skapning  
en hjemløs hund   
å roe seg ned  

 

Øvrig info: 

 

Håper dere alle har hatt en super høstferie! 
 
Tusen takk til alle som bidro med baking og vakthold på aksjonskvelden! 
Det ble en super tilstelning, takket være innsats fra både barn og voksne. Kaféen var 
stappfull hele kvelden, og kakene gikk unna på høykant (!)  
 
Kontaktmøter fra uke 44 
Dere vil få invitasjon til kontaktmøter i løpet av uka.  
 
Sosiale mål denne uka: «Å vise ansvarlighet» 
Jeg rydder og ordner etter meg når jeg har vært et sted eller har brukt noe.  
Jeg kan holde orden i garderoben, hylla, pulten og sekken min. 

 

Vennlig hilsen Elin & Elisabeth  
 
Bestilling av skolemelk og annen mat/drikke: www.skolelyst.no  

 

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 

 

Voksne 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 (KRØ)  
John Erik Åndahl: engelsk 
Berit Rekkedal: matematikk 
Ronny Tobiassen og Maher Assaf 

 
Klassekontakter: Silje Elin Olsen og Ida Martinsen 
Helsesøster: Astrid Øygarden (onsdag, torsdag og fredag) 

 

Månedens sang (oktober): 
«BlimE! – Den ene» 
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