
 

 

 

Mosby Oppvekstsenter 
 

6. trinn skoleåret 2020-21 
Ukebrev - uke 36 (31. aug.- 4.sept) 

 

INFORMASJON 
Pga smittevernloven så må vi utsette foreldremøte til seinere. Send gjerne mail hvis             
det er noe dere lurer på eller ønsker informasjon om, så kan vi legge dette ut på                 
hjemmesiden. 

Denne helga var det luseaksjon. Fortvil ikke om dere ikke fikk sjekket ungene; det er 
fremdeles mulighet til å ta en sjekk. Se gjerne skolens hjemmeside eller 
Folkehelseinstituttets skriv her: 
https://www.fhi.no/contentassets/2b06296e51584615a9912a81fdcddeef/aksjon-mot-
hodelus_skriv-til-foreldre-pa-skole_bokmal_host2020.pdf 

 

På fredag tar vi en ny tur til Hestevann, denne gangen skal vi prøve oss på                
selvberging og må derfor ha med ekstra bukse og genser (som ikke er farlig at de                
bader med), i tillegg til badetøy og varmt tøy til etterpå. Husk godt med drikke og                
niste. Vi møter ved Bedehuset 08.45. 

 

UKENS FAGLIGE MÅL    
Norsk Jeg kan lese skjønnlitteratur og gi en begrunnet vurdering 

for min mening om teksten jeg har lest.  
Jeg kan skrive ord der jeg forenkler dobbel konsonant 
foran en tredje konsonant.  

   

Matematikk Jeg kan gjøre overslag og  addere og  subtrahere med 
låning og minnetall. Jeg vet at vårt tallsystem er et 
titallsystemet og at det finnes andre tallsystemer.  

   

Engelsk Jeg kan snakke om egne og klassekameraters interesser. 
Jeg kan presentere en medelev. 

   

Sosialt mål Alle med!    
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

https://www.fhi.no/contentassets/2b06296e51584615a9912a81fdcddeef/aksjon-mot-hodelus_skriv-til-foreldre-pa-skole_bokmal_host2020.pdf
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UKENS LEKSER 
Dette gjør 
du i lekse 
på 
mandag 

LESE: Lese  20 minutter i bokslukerprisen, men ikke lengre en side 41. 
SKRIVE: Noter på s. 42 i bokslukerboka. Hvordan likte du teksten?   
ANNET:  
HUSK: Rød gruppe, husk gymtøy! 

Dette 
gjøres 
tirsdag 

LESE: Les og prøv å forstå  teksten “Extreme weather conditions”. 
SKRIVE: Lag engelske setninger med gloseordene. 
Matematikk: Les og se godt på eksemplene s. 14 og 15 i  Multi A.Gjør 
oppgave 1.37 og 1.42. Vær nøye med føringen av oppgaven. Bruk linjal. 
HUSK: Gul gruppe, husk gymtøy! 

Onsdag LESE: Lese  20 minutter i bokslukerboka, men ikke lengre en side 51.  
SKRIVE: Noter på s. 52 i bokslukerboka. Hvordan likte du teksten?  
Matematikk: Regn 20 minutter i Kikora.  

Torsdag LESE: Les 15 minutter i selvvalgt lesebok! (lesemester.no?) 
SKRIVE: Skriv ned et par-tre tips du vil gi til en som ser noen som har 
trøbbel i vannet når dere er på badetur. Du finner oppgaven i Classroom. 
Mat og helse: Oppgave på Classroom  
ANNET: Ring til et familiemedlem eller venn som det er lenge siden du 
har truffet, å fortell feks litt om oppstart på skolen, hva du gjør på fritiden 
eller hvor glad du er i personen eller hvor mye du savner personen. 
HUSK: Tur til Hestevann på fredag. 

 
UKENS BEGREPER UKENS ØVEORD 
Tornado, identitet.  Å begynne - begynte, å bestemme - 

bestemte, å fylle - fylte, å tømme - tømte. 
UKENS GLOSER PUGGEBOKSEN 
 

fear frykt 
embarrassing flaut, flaue 
favourite favoritt 
weather vær 
violent voldelig, skadelig. 
measure måle 
destroy ødelegge 
scale skala 
miles per hour 
(mph) 

miles i timen  
(1 miles 1.6km) 

 

 
Flere gloser: 
tiles = fliser 
uproot = dratt opp med røttene 

 

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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