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Dalabrekka skole 

 MANDAG 7. november TIRSDAG 8. november ONSDAG 9.november TORSDAG 10.november FREDAG 11. november 

1. time 
08:25 – 09:30 

Matematikk (Elin/Berit) 

Ulike regnestrategier 

Mattelabb   
Campus inkrement  

 

Matematikk (Elin) 
Multiplikasjon og divisjon  
Multi/Skolestudio 

 

Norsk (Elisabeth) 
Diktat 
Bokslukerprisen 
Livet og sånn: Følelser 

Kroppsøving (Elin) 
Innebandy 
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 

Musikk (Elisabeth) 
BlimE-dansen i skolegården 

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) 
Badminton 
Innegym  

K&H (Cathrine) 
Maske i gips 

M&H (Elisabeth) 
Gjærbakst og 

kornsorter 

Norsk (Elisabeth/Elin) 

Sammensatte tekster 

Salto/Skolestudio 

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 

ostehorn 

KRLE (Elin) 
Verden vi lever i 
Vivo/Salaby  

K&H (Cathrine) 
Maske i gips 

M&H (Elisabeth) 
Vi lager 

ostehorn 

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: 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. 
Les minst 15 minutter i valgfri 
bok/tegneserie. 
HUSK GYMTØY!  

Norsk: Øv på ukas DIKTAT-ord slik at du er 
forberedt til diktaten. 
 
Les minst 15 minutter i valgfri 
bok/tegneserie. 
 
Matte: Side 1 i mattehefte  

Norsk: Gå inn på Salto 6A Øverom: 
Øverom 6a / Samleside Øverom / Lærer / 

Salto (gyldendal.no), Kap. 2 – Les og forstå 
– Garmanns hemmelighet. Lytt og gjør 
oppgaver.  
Les minst 15 minutter i valgfri 
bok/tegneserie. 
Matte: Side 2 i mattehefte   
HUSK GYMTØY!  

Engelsk: Les “Little Red Riding Hood” i 
“skolestudio” (eller på ark) minst tre 
ganger. Skriv ned og pugg ukas gloser. 
 
Les minst 15 minutter i valgfri 
bok/tegneserie. 

✓ Hver tirsdag og torsdag: Husk å ta med joggesko, gymtøy/skifteklær, håndkle og såpe. 
✓ Hver kveld: Klarer du å holde deg unna skjerm den siste timen før du skal legge deg? 
✓ Lad opp PC/iPad om det trengs. 

 
 
                                                 
 

https://podium.gyldendal.no/salto/laerer/samleside-overom/overom-6a
https://podium.gyldendal.no/salto/laerer/samleside-overom/overom-6a
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Dalabrekka skole 

 
 

Tema/mål   Ukas engelske gloser   Ukas ord/begreper 

Norsk: Bildeboka – en sammensatt tekst 
Bokslukerprisen: https://bokslukerprisen.no 
Matematikk: Divisjon    
Engelsk: Trolls and heroes  
Samfunn: Geografi - verden 
Naturfag: Programmering  
KRLE: Verden vi lever i  

English Norwegian Norsk: sammensatt tekst, verbaltekst, illustrasjon, illustratør, 
tolke 
DIKTAT-ord: journalist, artikkel, nysgjerrig, mistenksom, 
hemmelighet lykkelig, irritert 
Matematikk: divisjon     
Naturfag: programmering 
Samfunnsfag: naturressurs  

decent  
a grin  
terrified 
to wail 
to yelp 
a leer 
a furry coat 
to flicker  

ordentlig 
et glis  
veldig redd  
å grine  
å bjeffe    
et sultent blikk  
en pelskåpe 
å blunke i rykninger  

 

Øvrig info: 

 
Kontaktmøtene fortsetter denne uka; vi møtes på 
klasserommet! 
 
Sjakkturneringen en 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. Vi ønsker lykke til! 
 
Svømmetrening: Det nærmer seg tid for 
svømming i skoletida, det er alltid ekstra stas! 6A 
starter opp i uke 47, og det vil bli svømming i 3.-4. 
økt hver tirsdag i 12 uker fremover. 
 
Sosiale mål denne uka: «Empati»: Jeg trøster når 
noen er lei seg. 
 

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) 
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