
 Uke 37  Mosby Oppvekstsenter  6. trinn  Tema: Alle med 

 BESKJEDER: 

 Tirsdag 14/9 er det  foreldremøte  for mellomtrinnet på 
 oppvekstsenteret. Vi starter med felles info i amfiet kl.17.00, før vi 
 møtes klassevis i klasserommene frem til kl.19.00. Dersom det er noe 
 dere ønsker å ta opp som en felles sak på møtet vil vi gjerne vite om det på forhånd, 
 slik at vi kan sette av tid til det. Saksliste for møtet finner dere under “skriv” på 
 klassens hjemmeside. Vi gleder oss veldig til å vise dere det flotte bygget vårt! 

 Skolen tilbyr  leksehjelp  , for  5.-7. trinn, onsdag fra kl. 13.15 -14.15, 
 i klasserommet til 7. trinn . 

 Vi øver på å  strikke  . Se videoene hjemme: 

 Hvordan strikke rett maske?  https://www.youtube.com/watch?v=cKV0MG_RfeE 
 Hvordan strikke vrang maske?  https://www.youtube.com/watch?v=btxzi61bAMU 
 Hvordan strikke vrangbord?  https://www.youtube.com/watch?v=Xr5ZS8gkQfM 

 ★  Viktig at alle har med seg innesko på tirsdager og torsdager! 
 ★  Beintøft, Norges største gå-til-skolen aksjon. Les mer på  https://beintoft.no/ 

 Dette skjer fremover: 
 ➢  20/9: Forestilling i Musikkens hus.  Woppalou er en intergalaktisk forestilling 

 om å føle seg annerledes, om hvordan man takler store følelser og om uventet 
 vennskap 

 ➢  21/9: Offisiell åpning av oppvekstsenteret. 

 Hilsen  Randi, Grethe og Monica 

 Ukas gloser: 
 stroked -klappet 
 cuddled - kost med 
 libraries - biblioteker 
 mistakes - feil 
 trained - trent 
 at work - på jobb 
 every other - annethvert 
 airports - flyplasser 
 train stations - togstasjoner 
 suitcases - kofferter 

 Kontaktinfo: 
 Telefon til skolen  (og skolens ansatte)  : 907 09 311 
 Hjemmeside:  minskole.no/mosby 
 Meldingsbok: MOS6 til 59 44 45 19 

 Kontaktlærertid: 
 Kontaktlærer Grethe:  Onsdag 08.30 - 09.15 
 grethe.holberg@kristiansand.kommune.no 

 Kontaktlærer Monica:  Mandag 12.30 - 13.15 
 monica.f.gloersen@kristiansand.kommune.no 

 Foreldrekontakt:  Monica Jørgensen  Vara: 
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 UKAS LEKSER:  til tirsdag  til onsdag  til torsdag  til fredag 

 Matematikk  Oppgaver “før timen” på 
 Campus Inkrement 

 Gjøre ferdig oppgaver som er 
 gitt i mattetimene, som du 

 ikke rakk å gjøre på skolen. 

 Norsk  Les HØR À  DAGBOK 
 i løpet av uka. Skriv en 
 bokanmeldelse. 

 https://bokslukerprisen.no/te 
 kst/hora-dagbok/ 
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 Engelsk  Oppgaver på Skolestudio om 
 Working cats and dogs  . Les 
 og skriv. 

 Jeg kan ukas gloser 
 (se under) 

 Mat og helse  Leselekse blir gitt i Google 
 Classroom.  (Gi beskjed til Monica 

 dersom du ønsker å få den i papirform.) 

 Kunst & håndtverk  Se strikkevideoene om 
 hvordan strikke rette og vrange 
 masker. Se også videoen om 
 hvordan strikke vrangbord. 

 Husk!  Gymtøy, håndkle, innesko og 
 vannflaske til gymtimen! 

 Hvis det er fint vær blir det 
 utegym. 

 Forkle, innesko og hårstrikk til 
 timene i mat og helse! 

 Uteskole! 
 Vi drar 

 UKAS MÅL: 
 Matematikk  Norsk  Engelsk  Sosialt mål 

 Jeg kan fortelle læringsvennen min 
 hvilke strategier jeg bruker i regning 
 med desimaltall sammenlignet med 

 hele tall. 

 Jeg bruker lesestrategier tilpasset 
 formålet med lesingen 

 Jeg kan lese, forstå og lære fakta om 
 hunder og katter. 

 Jeg er en god klassevenn som 
 framsnakker mine medelever og gjør 

 mitt for at skoledagen skal bli bra! 




