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Ukebrev - uke 14 (06.-09.april)

INFORMASJON
Vel møtt etter ferien! Vi håper dere alle har hatt en fin ferie!

Denne uka har Beate utviklingssamtaler med Fredrik, Aya, Lisa, Alfred, Mahir og
Bianca på onsdag.  Hun har sendt invitasjon til Teams-møte på mail.

Dere vil få nærmere beskjed på sms om oppmøte på fredag.

IST: Ved sjukdom og andre beskjeder vil vi at dere benytter SMS til fellesnummer 59
44 45 19 for å gi beskjed. Da ser  kontaktlærerene og administrasjonen meldinga.
Send SMS til 59 44 45 19 med kodeord MOS6.
Info om kontaktlærartimen:

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

● Line har kontaktlærartime mandager klokka 9.00 - 9.45, og hun kan kontaktes
på skolens nummer 907 09 311.

UKENS FAGLIGE MÅL
Norsk Jeg kan dele ord som kommer i slutten av ei linje. Jeg kan

skrive sj-lyd riktig.
Matematikk Jeg kan regne ut vinklene i en tre- og firkant. Jeg vet at

firkanter har vinkelsum 360 og trekanter 180.
Engelsk I can listen to and read a text in English and retell the main

content.
Sosialt mål Jeg holder ro når jeg kommer inn i klasserommet og ved

overganger.

Foreldrekontakt: Susanne Møllen.
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
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UKENS LEKSER
Tirsdag Engelsk: News in English: Read and listen:

Step II/III:
https://www.elevkanalen.no/Artikkel/130689

Step I:
https://www.elevkanalen.no/Artikkel/130689

You can read the text when you watch the video. We have handed it
out on Tuesday.

Onsdag Matematikk: Jobb en halv time på Kikora med oppgaver om om
trekanter, firkanter og vinkler.
HUSK: Øve på gloser og øveord.

Torsdag LESE: Les gjennom teksten du har fått utdelt om krigshistorie i Torridal.

UKENS BEGREPER
Toppvinkel, nabovinkler, vinkelrett,
vinkelsum, 9.april, Carl Von Linné.

UKENS ØVEORD
sjenert, sjakk, sjarmerende, sjokolade,
sjal, sjåfør.
Gloser:

To rette linjer som krysser hverandre,
danner alltid fire vinkler. De to som møtes
i spissen, kalles toppvinkler. Toppvinkler

er alltid like store.
Nabovinkler er to vinkler som ligger inntil
hverandre og som til sammen blir 180

grader.

En rett vinkel dannes av to linjer som
skjærer hverandre rett mot hverandre.

earthquakes =
Mother Nature =
has erupted =
valley =
affect the air traffic =
ash =
scuba diving =
avoid =
recognise =
wand =
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