
Mosby Oppvekstsenter
6. trinn skoleåret 2020-21

Ukebrev - uke 16 (19.-23.april)

INFORMASJON
Vi skal denne uka jobbe med statistikk og sentralmål i matematikk. Vi skal i den
forbindelse hoppe tau og se hvor mye vi greier å øke antall hopp klassen kan gjøre i
gjennomsnitt på tre minutter, fra denne uka til neste uke. Det er derfor frivillig lekse å
hoppe tau hjemme.

Vi møtes ved Bedehuset 09.00. Vi skal utforske Høiebekken.

Det er sendt ut en mail om samtykke i samtykkeportalen, det er noen som mangler å
svare på denne. 17.mai komiteen planlegger å legge ut litt bilder fra 12.mai i en
egen 17.mai på Torridal gruppe, derfor må denne svares på. Rektor har sendt ut 3
mail med lenke.

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 vet hvordan jeg setter avsnitt og andre pausetegn.
Matematikk Jeg vet at sentralmål sier noe om “midten”, eller den

vanligste verdien, i et tallmateriale. Jeg vet at
gjennomsnitt, typetall  og median er ulike former for
sentralmål.

Engelsk I can conjugate 10 irregular verbs and write sentences
with them.

Sosialt mål Jeg kommer raskt i gang med oppgaver jeg har fått tildelt.

Foreldrekontakt:
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


UKENS LEKSER: Husk og alltid øve på gloser og verb.
til tirsdag LESE: Ark om Carl Von Linné og lag 5 spørsmål til teksten.

Matematikk: Se video om hva sentralmål er.
https://www.elevkanalen.no/e/vt-video/13759/77861/5823?start=0

til onsdag ENGELSK:
Step I/ II/III:
https://www.elevkanalen.no/e/vt-video/51715/130821/28969?start=0
Retell to someone at home what you heard about meteorites and the
Suez canal.
Samfunnfag: Du skal være ferdig og ha levert inn brosjyren om et land i
Europa inne tirsdag morgen. HUSK Å SJEKKE AT DU HAR SVART PÅ
ALLE DELER AV OPPGAVEN og at du oppgir kilder.

til torsdag LESE: Les ca 15 minutter i selvvalgt bok.
Matematikk: Du skal kunne forklare og regne ut hva sentralmålene
median, gjennomsnitt og typetall er. Se videoer her:
https://www.elevkanalen.no/Artikkel/77861
Eller les her: https://www.matematikk.org/artikkel.html?tid=154336

til fredag LESE: 20 minutter i selvvalgt lesebok.

UKENS BEGREPER UKENS ØVEORD
Gjennomsnitt, typetall, median, statistikk,
tallmateriale, observasjon, frekvenstabell.
UKENS GLOSER PUGGEBOKSEN
Write the 10 first irregular verbs in your
english book.

Når vi snakker om sentralmål i statistikk,
snakker vi om hvilke observasjoner som
er mest typisk i et tallmateriale vi har, eller
midten av observasjonene våre.
Vi har sentralmålene gjennomsnitt,
median og typetall.
Vi må sortere observasjonenen i stigende
rekkefølge før vi finner medianen, som er
tallet i midten når observasjonene er
sortert i stigende rekkefølge:
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Gjennomsnitt finner vi ved å summere
alle dataene og dividere summen på
det totale antall data.
35 : 7 = 5.
Her er median og gjennomsnitt likt.

Foreldrekontakt:
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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