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Dalabrekka skole 

 MANDAG 24. oktober TIRSDAG 25. oktober ONSDAG 26. oktober TORSDAG 27. oktober FREDAG 28. oktober 

1. time 
08:25 – 09:30 

Matematikk (Elin/Berit) 

Kap 1: Tall og regning  
Multi/Skolestudio 

 

Matematikk (Elin) 
Øver til kapittelprøve   
Multi/Skolestudio 

 

BRANNVERNOPPLÆRING

 

Kroppsøving (Elin) 
Basistrening  
Innegym 

Engelsk (Elin/John Erik) 
Trolls and heroes  
Explore/Skolestudio 
 

Friminutt: 09:30 – 09:45 

2. time 
09:45 – 10:50 

Norsk (Elisabeth/Elin) 
Sosial kompetanse  
Sammensatte tekster 
Salto/Skolestudio 

Engelsk (John Erik/Elin) 

Trolls and heroes  

Explore/kopiark 

BRANNVERNOPPLÆRING

 

Matematikk (Elin/Berit) 

Kapittelprøve  
Kap 1. Tall og regning  
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) 
Halloween og 

mat-

tradisjoner 

Kroppsøving (Elin) 
Basistrening   
Innegym  

K&H 
(Cathrine) 
Maske i gips 

M&H (Elisabeth) 
Halloween og 

mat-

tradisjoner 

Norsk (Elisabeth/Elin) 

Vi går til Kristiansund Bibliotek 

HUSK LÅNEKORT!  

Naturfag (Elin) 
Programmering  
Refleks/Skolestudio 

 

Friminutt: 12:35 – 12:45 

4. time 
12:45 – 13:50 

K&H (Cathrine)  
Maske i gips 

M&H (Elisabeth) 
Vi lager 

gresskarsuppe 

KRLE (Elin) 
Verden vi lever i 
Vivo/Salaby  

K&H 
(Cathrine) 
Maske i gips 

M&H (Elisabeth) 
Vi lager 

gresskarsuppe 

Naturfag (Elin/Elisabeth) 
Kristiansund Bibliotek  

UKAS BLOMST       

Samfunnsfag (Elin) 
Hele verden  
Refleks/Skolestudio 

 

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

Norsk: Gjør bøyningsskjema for 
substantiv (se ark i norskboka) 
 
HUSK GYMTØY! 

Norsk: Gjør bøyningsskjema for verb (se 
ark i norskboka) 
 
Matte: Øv til prøve, side 1 i hefte  

Norsk: Lag en sammensatt tekst (se ark i 
norsboka) 
 
Matte: Øv til prøve, side 2 i hefte  
 
HUSK GYMTØY! 

Engelsk: Les “The Ashlad and the hungry 
troll” i “skolestudio” (eller på ark) minst 
tre ganger. Skriv ned og pugg ukas gloser. 

 
Fyll ut ark til kontaktsamtalen og ta med 
på skolen.  

✓ 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: Bildeboka – en sammensatt tekst 
Bokslukerprisen: https://bokslukerprisen.no  
Matematikk: Addisjon, subtraksjon, negative tall, 
multiplikasjon og divisjon   
Engelsk: Trolls and heroes  
Samfunn: Hele verden 
Naturfag: Programmering  
KRLE: Verden vi lever i  

English Norwegian Norsk: sammensatt tekst, verbaltekst, illustrasjon, illustratør, 
tolke 
Matematikk: multiplikasjon, divisjon, primtall    
Naturfag: programmering 
Samfunnsfag: naturressurs  

to order  
to appear  
to chop 
to growl 
a rucksack 
to squeeze 
a stack 
to empty  

å gi en ordre 
å dukke opp  
å hogge  
å knurre  
en ryggsekk    
å klemme 
en stabel  
å tømme  

 

Øvrig info: 

 
Alle foreldre/barn har nå fått tildelt tid for kontaktmøte. I forkant av dette møtet får elevene et skjema de skal 
fylle ut, og som de aller helst skal gjøre sammen med dere foreldre. 
 
Biblioteket: På torsdag tar vi hele klassen med på Kristiansund bibliotek. Alle som har lånekort må huske å ta 

det med seg det denne dagen       
 
Brannvernopplæring: På onsdag får 6. trinnet besøk fra Kristiansund Brann og 
Redningstjeneste hvor de skal få opplæring i hvordan man best forebygger 
branntilløp. Det vil først bli en teori-økt i klasserommet der vi snakker om 
årsaker til brann, hva som skal til for at det skal brenne (branntrekanten) og hvor skremmende fort en liten 
brann akselererer når det først tar ordentlig fyr. Ute i skolegården får elevene lov til å prøve å slukke en brann 
på riktig måte med pulverapparat og brannteppe. 
 
Sosiale mål denne uka: «Selvkontroll»: Jeg takler motgang i spill og lek 
 

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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