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Dalabrekka skole 

Uke 48 MANDAG  TIRSDAG ONSDAG  TORSDAG FREDAG 

1.time 
Kl. 08.25 

 

Norsk 

Dagen i dag 

Oppfinnelser s.70-85 
+ arbeidsbok 

Norsk  
 Dagen i dag 

Oppfinnelser s.70-85  
+ arbeidsbok 

 

Norsk 
Dagen i dag 

Oppfinnelser s.70-85  
+ arbeidsbok 

 

Norsk 
Dagen i dag 

Oppfinnelser s.70-85  
+ arbeidsbok 
 

Norsk 
Diktat 

Skriveverksted 

09.30 - 09.45      

2.time 
Kl..09:45 

Matematikk 

Tallene til 40 

Addisjon og subtraksjon  

Elevbok s. 36-59 + øvebok 

Matematikk 
Tallene til 40 
 

Elevbok s. 36-59 + øvebok 

 

Matematikk 
Tallene til 40 
 

Elevbok s. 36-59 + øvebok 

 

Kroppsøving/naturfag 

 

Vi drar til skøytebanen 

• De som ikke har 

skøyter, må gi 

beskjed. 

• Husk hjelm. 

Sykkelhjelm går 

greit. 

        
 

  

   Engelsk 

My family 

10.40 – 11.05 Vi spiser matpakke                                                              Oppdrag:   

3.time 
Kl. 11:30 

Norsk 
Gjennomgang av leselekse 

 

Vi leser sammen  

Naturfag/samfunnsfag 
Teknologi 

 

Krle 
 
Hellige hus 
Salaby 

K&H 

  Juleaktiviteter 
 
              

12:35 - 12:45   

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

Kroppsøving/utelek 
  
Utelek  

Naturfag/samfunnsfag 
Fortsetter fra forrige time.  

Musikk 

 

K&H 

Juleaktiviteter 
 
 

 

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

Les stjerne-, måne- eller 
soltekst i salto s 72-73. Side 
og   
 
Skriv øveord i lekseboka 

Les leseforståelse i arbeidsboka 
s. 32 eller 33. 
 
Matte: En side i matteheftet dere 
fikk på skolen. (HUSK! Heftet skal 
alltid ligge i sekken) 
Øv på øveordene hver dag. 

Les stjerne-, måne- eller soltekst i 
salto s. Side 76 og 77.  
 
Matte: En side i matteheftet dere 
fikk på skolen. (HUSK! Heftet skal 
alltid ligge i sekken) 
Øv på øveordene hver dag. 

Les 15 min i låneboka di. Snakk 
med en voksen om det du leste. 
 
Multi smart øving i 15 minutter 
 
 
Øv på øveordene hver dag. 

Husk å 
lade Ipad. 

  
Minst 50% 

 

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 Periodens mål i norsk Periodens mål i 
matematikk  

Periodens mål i 
engelsk 

Kroppen min og kroppen din 

https://www.youtube.com/watch?v=HpGyIzd4dfc  

Les og forstå Posisjonssystemet, tiere og 
enere. 

Engelske julesanger og 

ord knyttet til jul 

 
 

Informasjon                                                                                                      

 

Snart desember       

 

Desember er i anmarsj og det blir det en del juleaktiviteter 

fremover. 

Vi har aktivitetskalender for elevene i desember.  
Tirsdag 13.desember har vi ansvar for Santa Lucia markering 
på skolen. Vi skal gå Lucia, og da trenger elevene en hvit 
skjorte eller kjole.  
Vi skal også ha julegrøt og juleverksted den dagen.  
Tirsdag 20.desember skal vi i kirka. Det vil bli alternativt 
opplegg på skolen for de som ikke skal delta på dette. 
 

Nina og Ingrid 
 

 
 Ukas øveord        
                

vært 

hva 

tre 

her 

så 

 

Skolemelk bestilles på: www.skolelyst.no  

 

 

Gode hjelpere 

 

2A: Costin og Abel 

2B: Laura og Lilly-Malen 

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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HpGyIzd4dfc
http://www.skolelyst.no/
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