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Dalabrekka skole 

 MANDAG 28. november TIRSDAG 29. november ONSDAG 30.november TORSDAG 1.desember FREDAG 2. desember 

1. time 
08:25 – 09:30 

Matematikk (Elin) 

To- og tredimensjonale figurer  
 

Matematikk (Elin) 
2D og 3D figurer  
Multi/Skolestudio 

 

Norsk (Elisabeth) 

Diktat 
Skriftforming og grammatikk-
oppgaver 

Kroppsøving (Elin) 
Hinderløype 
Innegym 

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

Friminutt: 09:30 – 09:45 

2. time 
09:45 – 10:50 

Norsk (Elisabeth/Elin) 
Lesekvarten 
Sammensatte tekster 
Salto/Skolestudio 

Engelsk (John Erik/ Elin) 

Trolls and heroes  

Explore/kopiark 

Musikk (Elisabeth) 
 

Matematikk (Elin/Wenche) 

2D og 3D figurer 
Multi/Skolestudio 

Matte (Elin) 

2D og 3D figurer 
Multi/Skolestudio  

Friminutt 11.05 – 11.30 

3. time 
11:30 – 12:35 

K&H (Cathrine)  
Gipsmaske 

M&H (Elisabeth) 
Julebakst:      

Vi lager 

kakefigurer 

Gym (Elin) 

Svømming  
Atlanterhavsbadet 

K&H (Cathrine) 
Gipsmaske 

M&H (Elisabeth) 
Julebakst:      

Vi lager 

kakefigurer 

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)  
Gipsmaske 

M&H (Elisabeth) 
Julebakst:      

Vi lager 

kakefigurer 

Gym (Elin) 

Svømming  
Atlanterhavsbadet 

K&H (Cathrine) 
Gipsmaske 

M&H (Elisabeth) 
Julebakst:     

Vi lager 

kakefigurer 

Naturfag (Elin/Elisabeth) 
Forsøk   

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-setninger. Skriv 
setningene i norskboka di og strek under 
ord du syns kan være vanskelige. Få 
underskrift på forrige ukes diktat og rett 
opp ev. feil. 
Les minst 15 minutter i valgfri 
bok/tegneserie. 
HUSK SVØMMETØY OG DUSJESAKER!  

Norsk: Øv på ukas DIKTAT-setninger slik at 
du er forberedt til diktaten. 
 
Les minst 15 minutter i valgfri 
bok/tegneserie. 
 
Matte: Side 1 og 2 i mattehefte  

Norsk: Gjør minst en side videre i 
skriftformingsheftet  
Les minst 15 minutter i valgfri 
bok/tegneserie. 
Matte: 20 min i Mattelabbens mester’22 
HUSK GYMTØY!   

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

✓ Hver tirsdag: Husk å ta med svømmetøy, håndkle og såpe. Hver torsdag: Husk å ta med gymtøy / skiftetøy, håndkle og såpe.  
✓ Hver kveld: Les minst 15 minutter i valgfri bok/tegneserie. 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 
Matematikk: to- og tredimensjonale figurer 
Engelsk: Trolls and heroes  
Samfunn: Geografi - verden 
Naturfag: Programmering  
KRLE: Verden vi lever i  

English Norwegian Norsk: sammensatt tekst, verbaltekst, illustrasjon, illustratør, 
tolke 
DIKTAT-setninger: Hun kom løpende til skolen hver eneste 
morgen. Om sommeren er vi på fjellet og fisker sammen med 
fetterne våre. Barna likte godt å leke gjemsel i skogen. Sola 
skinte hver eneste dag gjennom hele ferien. 
Matematikk: mangekant, nabovinkel, prisme  
Naturfag: programmering  
Samfunnsfag: naturressurs  

a diary  
to publish 
still 
an influencer  
except 
a soundtrack 
a tablet 
too 

en dagbok 
å publisere/utgi  
fremdeles  
en påvirker 
unntatt   
et lydspor   
et nettbrett 
også  

 

Øvrig info: 

 

Adventstid:  
Nå går vi inn i ei fin tid på skolen; det blir mer sang og musikk i det daglige, 
diverse kalenderaktiviteter, Luciadagen, juleverksted, nissegrøt, julebakst i 
kjøkkenet, mm. 
Fra 1. desember kommer også Wenche S. Rakvåg inn som ekstralærer i 

matematikk, det setter vi stor pris på       
 

Sosiale mål denne uka: «Selvkontroll»:  
Jeg tåler at noen kommer borti meg uten å ta igjen. 
Jeg holder meg unna slåssing.  
                                             

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 
Wenche Sporsheim Rakvåg: matematikk 
Ronny Tobiassen og Maher Assaf 

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