
 

 

Uke 42 - 51: Medmenneskelighet – å gjøre noe for andre 
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www.minskole.no/dalabrekka 

Dalabrekka skole 

 MANDAG 31. oktober TIRSDAG 1. november ONSDAG 2.november TORSDAG 3.november FREDAG 4. november 

1. time 
08:25 – 09:30 

Matematikk (Elin/Berit) 

Divisjon  
Multi/Skolestudio 

 

Matematikk (Elin) 
Divisjon  
Multi/Skolestudio 

 

Norsk (Elisabeth) 
Avis i skolen 

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) 
Avis i skolen 

Engelsk (John Erik/Elin) 

Trolls and heroes  

Explore/kopiark 

Norsk (Elisabeth) 
Avis i skolen 

Matematikk (Elin/Berit) 

Divisjon  
Multi/Skolestudio 

 

Matte (Elin, Berit) 
Divisjon  
Multi/Skolestudio  

Friminutt 11.05 – 11.30 

3. time 
11:30 – 12:35 

K&H (Cathrine)  
Maske i gips 

M&H (Elisabeth) 
Gjærbakt og 

kornsorter 

Kroppsøving (Elin) 
Basistrening   
Innegym  

K&H (Cathrine) 
Maske i gips 

M&H (Elisabeth) 
Gjærbakst og 

kornsorter 

Norsk (Elisabeth/Elin) 

Avis i skolen  

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 baker 

grovbrød 

KRLE (Elin) 
Verden vi lever i 
Vivo/Salaby  

K&H (Cathrine) 
Maske i gips 

M&H (Elisabeth) 
Vi baker 

grovbrød 

Naturfag (Elin/Elisabeth) 
Programmering   

UKAS BLOMST       

Samfunnsfag (Elin) 
Hele verden  
Refleks/Skolestudio 

 

Lekse til tirsdag Lekse til onsdag Lekse til torsdag Lekse til fredag 
Norsk: Har du ei avis hjemme? Bla 
gjennom den, og se om du finner noe som 
fanger interessen. 
HUSK GYMTØY!  
 

Fyll ut ark til kontaktsamtalen       

Norsk: Skriv så pent du kan «Alfabetet 
stavskrift» (se ark i norskboka) 
 
Matte: Side 1 i mattehefte  
Underskrift på prøve 
 

Fyll ut ark til kontaktsamtalen       

Norsk: Skriv så pent du kan «Alfabetet 
løkkeskrift» (se ark i norskboka) 
Matte: Side 2 i mattehefte   
 
HUSK GYMTØY! 

Fyll ut ark til kontaktsamtalen        

Engelsk: Les “Princess Smartypants” 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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Dalabrekka skole 

 
 

Tema/mål   Ukas engelske gloser   Ukas ord/begreper 

Norsk: Bildeboka – en sammensatt tekst. Avis i skolen 
Matematikk: Divisjon    
Engelsk: Trolls and heroes  
Samfunn: Hele verden 
Naturfag: Programmering  
KRLE: Verden vi lever i  

English Norwegian Norsk: sammensatt tekst, verbaltekst, illustrasjon, illustratør, 
tolke 
Avis i skolen: lokalavis, riksavis, sjanger, nyhetsartikkel, 
reportasje, kommentar, anmeldelse, notis, annonse 
Matematikk: divisjon     
Naturfag: programmering 
Samfunnsfag: naturressurs  

a suitor  
a nuisance  
whoever 
a slug 
to challenge 
warty 
a toad 
to rescue  

en frier 
en plage  
den som  
en snegl  
å utfordre    
vortete  
en padde  
å redde  

 

Øvrig info: 

 

Vi hadde en flott tur til biblioteket på torsdag; veldig kjekk gjeng å ha med på tur       Alle har nå fått lånt seg 
bok, og vi håper at dere kan oppmuntre barna til å lese bøker hjemme. 
 
Mandag 31.10.22 Halloween: Om barna vil, så er det helt i orden om de vil komme utkledd på skolen. 
Avisuka: Denne uken har vi tema «Avis i skolen». Om dere har Tidens Krav i papirform hjemme, så bla gjerne 
gjennom avisa sammen med barna.  
Sjakkturnering: Høstens vakreste eventyr innendørs kalles det, og er en sjakkfestival for alle skolebarn. Den går 
av stabelen torsdag 10. november kl. 09.00-13.00 i Dahlehallen, og det er Hans, Magnus og Mats som skal 
forsvare klassens ære i turneringen. 

Kontaktmøter i uke 44 og 45: Vi møtes på klasserommet       
 
Minner om at alle må huske å lade PC hjemme. Det er tungvint å starte skoletimen når halve klassen er tom for 
strøm. 
 
Sosiale mål denne uka: «Selvkontroll»: Jeg bruker ikke stygge ord. 
 

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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