
Mosby Oppvekstsenter
6. trinn skoleåret 2020-21

Ukebrev - uke 23 (7.- 11.juni)

INFORMASJON
Da var streiken over og vi sees igjen på skolen til mandag. Denne uka er Beate
borte pga. eksamen.

Fredag skal møtes vi på Bedehuset 09.00.

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 forklare hva verb og adjektiv er. Jeg kan bøye

verb i infinitiv, presens, preteritum, presens perfektum og
preteritum perfektum. Jeg vet hva et sammensatt verb er.

Matematikk Jeg kan regne med desimaltall og plassere dem på
tallinjen. Jeg kan gjøre om mellom prosent, brøk og
desimaltall.

Engelsk I know how to read and pronounce some of the signs in
the  phonetic alphabet. I can  write sentences with some of
the irregular verbs..

Sosialt mål Jeg bruker skoletiden min effektivt til skolearbeid.

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
Mandag ti
torsdag

Lese 20 minutter hver dag i selvvalgt lesebok.
Jobb 30 minuter totalt i løpet av uka på kapittel 3 om desimaltall på
https://podium.gyldendal.no/multi-nettoppgaver#menuItem_6a

I løpet av uka går du på besøk til en fra klassen som du ikke leker med
mye ellers.

UKENS ØVEORD

PUGGEBOKSEN

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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