
 

 

 

 

 
Foreldrekontakt:  

 

 

Mosby Oppvekstsenter 
 

6. trinn skoleåret 2020-21 
Ukebrev - uke 50 (7. - 11.des) 

INFORMASJON 
Da er vi klare for nest siste uke før jul. Neste uke satser vi på å få til et juleverksted på 
onsdagen. Mandag 14. desember skal vi bake noen julekaker. Ta med kakeboks. 
Vi minner om at vi enda er på gult nivå i koronaberedskapen. Det betyr: 
- Ingen skal møte på skolen hvis de er syke. Det er lav terskel: vondt i halsen, magen, hoste 
eller andre symptomer betyr at eleven blir hjemme. 
- Vask hendene før dere kommer på skolen og når vi går inn på klasserommet.  
- Ha god håndhygiene gjennom hele skoledagen.  
I løpet av de ti siste dagene har to elever på ulike skoler i Vågsbygd blitt 
forsøkt lokket med av en mannsperson i bil og til fots. 
Vi oppfordrer alle foreldre til å snakke med sine barn om: 

● Alltid gå eller sykle sammen med andre til og fra skolen. 
● Aldri gå med fremmede, men gå bort fra situasjonen. Gå hjem, til en venn eller 

tilbake til skolen. 
● Ring til mamma, pappa eller en annen kjent voksen så snart du kan. 

Lærerne vil snakke med barna i klassene om dette. 
Info om kontaktlærertimen: 

● Beate har  kontaktlærertime mandager klokka 9.00 - 9.45 og hun nås da på skolens 
nummer 907 09 311. 

● Line har kontaktlærertime mandager klokka 12.00 - 12.45, og hun kan nås på 
skolens nummer 907 09 311. 

UKENS FAGLIGE MÅL    
Norsk Jeg kan lese en julefortelling høyt for ei lita gruppe. Jeg 

kan bøye et verb i infinitiv, presens, preteritum og presens 
perfektum.  

   

Matematikk Jeg vet at en likning betyr at to uttrykk er like. Jeg vet at 
likningen inneholder et likhetstegn og ett eller flere ukjente 
tall. Jeg kan finne verdien til den ukjente verdien i ei 
likning.  

   

Engelsk Jeg kan bøye ukas sterke verb og skrive setninger med 
dem i nåtid og fortid.  

   

Sosialt mål Vi gir hverandre en hyggelig advent. Husk din hemmelige 
nissevenn! 

   

E-post til kontaktlærere: 
line.ovrevik@kristiansand.kommune.no 
beate.rodland@kristiansand.kommune.no  
sigurd.schaathun@kristiansand.kommune.no 

Telefon til skolen: 907 09 311 
Meldinger: MOS6 til 59 44 45 19 
Hjemmeside: minskole.no/mosby 

mailto:line.oevrevik@kristiansand.kommune.no
mailto:beate.rodland@kristiansand.kommune.no
mailto:sigurd.schaathun@kristiansand.kommune.no


 

 

 
 

 

Foreldrekontakt:  

 

UKENS LEKSER 
Mandag LESE: Les “Jenta med svovelstikkene” 

SKRIVE: Skriv 3-5 setninger om hva “Jenta med svovelstikkene” handlet 
om i “alle med” boka. 
Matematikk: Du skal ha gjort 5 oppgaver fra oppgavearket  til onsdag. 
Du velger selv hvilke 5 du løser. De siste oppgavene er de 
vanskeligste… 
Tydelig føring og godt språk! 

Tirsdag LESE: 20 minutter i selvvalgt lesebok. 
SKRIVE:  Du skal være ferdig med fortellingen i Classroom.  
Pass på at du følger kriteriene som ligger i skjemaet.  
HUSK: Gymtøy til i morgen! Matematikk til onsdag.  

Onsdag LESE: 20 minutter i selvvalgt lesebok. 
SKRIVE: Skriv 6 setninger med ukas sterke verb, 3 i nåtid og 3 i fortid. 
Skriv i “alle med” boka. 
 

Torsdag Finn ut en hyggelig ting du kan gjøre mot din hemmelige nissevenn. 

UKENS BEGREPER UKENS ØVEORD 
 

Ligning, ukjent, likhetstegn, 
svovelstikke, skilling.  

 

UKENS GLOSER 
å være - å ødelegge - å ta med (seg) - å fange/ta imot.  
Infinitive Present Simple past Present perfect 

to be am -  are  -is was - were have/has been 

to break break/s broke have/has broken 

to bring bring/s brought have/has brought 

to catch  catch/es caught have/has caught 

E-post til kontaktlærere: 
line.ovrevik@kristiansand.kommune.no 
beate.rodland@kristiansand.kommune.no  
sigurd.schaathun@kristiansand.kommune.no 

Telefon til skolen: 907 09 311 
Meldinger: MOS6 til 59 44 45 19 
Hjemmeside: minskole.no/mosby 

mailto:line.oevrevik@kristiansand.kommune.no
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