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Dalabrekka skole 

  MANDAG  TIRSDAG ONSDAG  TORSDAG FREDAG 

1.time 
Kl. 08.25 

 

Norsk 

 
Velkommen til 2. klasse 
 

Norsk  
 Alfabetet- 
Vokal og konsonant 
Bokstavhuset. 

Norsk 
 Bli kjent med Salto 
arbeidsbok og lesebok 

Norsk 
 Salto arbeidsbok s.8 
Ord som rimer. 

Norsk/musikk 
 
Vi synger 

09.30 - 09.45      

2.time 
Kl..09:45 

Norsk 

Gjennomgang av klasseregler 

ordensregler 

Matematikk 
  
Tallene opp til 20 
Partall og oddetall 

Matematikk 
Bli kjent med multi elevbok og 
øvebok 

Matematikk 
 
Sortering og opptelling 

   Engelsk 

Back to school 

Myldrebilde- transparente ord 

10.40 – 11.05 Vi spiser matpakke                                                              Oppdrag:  

3.time 
Kl. 11:30 

Matematikk 
Tale ved rektor Kjell Arne 

Haugan 

 

Naturfag/samfunnsfag 
 

Oppstart med faget.  

blir kjent med skolestudio 

Krle 
 
Religioner- hva er det? 

Uteskole 
 
Vi går en tur i nærmiljøet. 

K&H 
 Vi maler sommerfugl 

12:35 - 12:45    

4.time 
1.-4. klasse: 
12:45-13:15  

Kroppsøving/utelek 
  
Vi leker ute. 

Naturfag/samfunnsfag 
Fortsetter fra forrige time. 

Norsk 
 
Vi øver på å skrive 
setninger.  

 

K&H 

Sommerfugl 

 
 

 

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

Se på ordensreglene sammen 
med en foresatt. 
Lad opp Ipad. 

 

 Legg trekk på salto lesebok.  Lad opp 
Ipad 

Sjekke sekk og lekser Sjekke sekk og lekser Sjekke sekk og lekser Sjekke sekk og lekser  
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Dalabrekka skole 

Ukas sosiale mål Ukas mål i norsk Ukas mål i matematikk  Ukas mål i engelsk 

 
Det er bra å være god/snill! 
 
 

Kunne skrive alfabetet 
Kjenne til vokaler og 
konsonanter. 

Kunne tallrekken opp til 20   Kjenne igjen transparente ord i 
myldrebildet. 

 
 

Informasjon                                                                                                      

 

Velkommen til nytt skoleår! 

Vi gleder oss til å starte i 2. trinn       

  

Det er viktig at det blir gått igjennom 

ordensreglene med elevene, leveres 

tilbake signert. Dette gjelder også 

avtale om lån av ipad. 

 

 

FOTOGRAFERING: Vi tar klassebilde og portrettbilder i løpet av 

onsdag.  

 

Nina og Ingrid 

Vedlegg: *Avtale om lån av ipad 

               *Ordensreglementet 
                

 

 

 

 

Skolemelk bestilles på: www.skolelyst.no  

 

Gode hjelper  

2A: Nikodem og Martine 

2B: Chance og Marikken 

Kontaktlærere: 

2A: Nina Alvheim Olsen       Nina.Alvheim-Olsen@kristiansund.kommune.no  

2B: Ingrid Marsteen             Ingrid.Marsteen@kristiansund.kommune.no  

Andre lærere og assistenter på trinnet: 

Ingebjørg Frey, Vedrana Kazazic og Galina Pancharevska 
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