
 

 

 

Mosby Oppvekstsenter 
 

6. trinn skoleåret 2020-21 
Ukebrev - uke 38 (14.-18. sept.) 

 

INFORMASJON 
På fredag møtes vi på skolen. Vi går på tur i skolens nærområde. Tema for               
uteskolen denne dagen blir mose og lav (ark i lekse). Husk å kle dere etter været, å                 
ha med rikelig med mat og drikke. 

Sender hjem samtaleskjema som dere fyller ut iløpet av uka. Leveringsfrist er            
torsdag 17.september.  

Har snakket litt med elevene og noen de har et ønske om å jogge på morgenene                
fremfor å lese i hyllebok. Vi prøver derfor frem til høstferien og jogge fra 08.45-09.00               
på tirsdager og torsdager, de som har lyst. De som ikke ønsker, er inne å leser i                 
hyllebok. 

 

UKENS FAGLIGE MÅL    
Norsk Jeg vet at en må være kritisk når man er på sosiale 

medier/nett. Jeg kan forenkle dobbel konsonant. 
   

Matematikk Jeg kan regne med negative tall.    
Engelsk Jeg kan komme med gode argumenter i en debatt. Jeg vet 

hvordan jeg skriver substantiv i flertall. 
   

Sosialt mål Jeg er aktiv med å sørge for at alle føler seg inkludert i 
klassen. 

   

 
  

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 LESE: Lese  20 minutter i bokslukerprisen, men ikke lengre en side 89. 

SKRIVE: Noter på s. 90 i bokslukerboka. Hvordan likte du teksten?  
ANNET:  Øv på a/an her: 
https://stairsonline6.cappelendamm.no/stairsonline567/grammatikktemas
ide.html?tid=1071123 
HUSK: Rød gruppe, gymtøy. 

Tirsdag LESE: side 22 i Stairs. Step 1 leser replikkene til Rattling Ron, step 2 
leser hele side 22.  
SKRIVE: Skriv 3 grunner til: You need to recycle because… 
or you don't need to recycle because…. 
HUSK: Gul gruppe, gymtøy 

Onsdag LESE: Lese  20 minutter i bokslukerprisboka, men ikke lengre en side 
102. 
SKRIVE: Noter på s. 103 i bokslukerboka. Hvordan likte du teksten? 
Matematikk: Gjør oppgave 1.132 og 1.135 s. 38 i Multi a-boka. Velg en 
av oppgavene på side 39 også.  

Torsdag LESE: Ark om mose og lav.  
SKRIVE:  
Mat og helse: Les oppskriften “Skillingsboller” på 
https://sites.google.com/ikrs.no/matoghelse/ 
ANNET:  
HUSK:  

 
UKENS BEGREPER UKENS ØVEORD 
skjelett - ledd - sosiale medier- substantiv 
- uregelrett -  

åtte, åte, skremme, skremte, takk, sykkel, 
sykler, nøkkel, nøkler, datter, døtre. 

UKENS GLOSER PUGGEBOKSEN 
 

because fordi 
against imot 
recycle resirkulere 
debate debatt 
  
 

I flertall får substantivene endelsen -s. 
a rat - two rats 
 
Hvis substantiv ender på “vislelyd” (-x,-s, - ch, -sh, 
eller -z) får de endelsen -es. 
a fox - two foxes 
a house - two houses 
 
Uregelrette substantiv:  
a child   - two children 
a foot    - two feet 
a tooth  - two teeth  

 

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://stairsonline6.cappelendamm.no/stairsonline567/grammatikktemaside.html?tid=1071123
https://stairsonline6.cappelendamm.no/stairsonline567/grammatikktemaside.html?tid=1071123
https://sites.google.com/ikrs.no/matoghelse/
mailto:line.oevrevik@kristiansand.kommune.no
mailto:beate.rodland@kristiansand.kommune.no
mailto:sigurd.schaathun@kristiansand.kommune.no

