
Uke   39     Mosby   Oppvekstsenter 6.   trinn Tema:   Alle   med     

BESKJEDER:     
Vi   må   bare   starte   med   å   skryte   av   klassen.   De   var   så   flinke   til   å   
fremføre   sangen   “Langt   å   gå”   på   den   offisielle   åpningen   av   
Oppvekstsenteret.    Vi   er   veldig   stolte   av   den   flotte   gjengen   vår.   
  

Tenk   at   vi   allerede   er   kommet   til   siste   uke   før   høstferien.   Vi   kommer   til   å   kalle   inn   til   
utviklingssamtaler    når   vi   er   tilbake   etter   ferien.   Vi   er   allerede   i   gang   med   
elevsamtalene.   Vi   har   fokus   på   både   faglig   og   sosial   utvikling   i   samtalene   med   elevene.     
  

Det   blir    prøve    i   matematikk   denne   uka!   
  

Vi   samarbeider   med   helsesykepleier   Eline   når   det   gjelder   å   nå   vårt    sosiale   mål    som   vi  
har   satt   oss   for   perioden   “Alle   med”.   Vi   har   sett   at   det   er   en   del   baksnakking   i   stedet   for   
framsnakking   på   trinnet.   Mye   av   dette   foregår   på   fritiden   på   plattformer   som   Hangouts,   
Snapchat   og   Duo.    Spør   gjerne   ditt   barn:   “Hva   har   du   gjort   i   dag   for   at   de   andre   skulle   få   
det   bra?”   
  
  
  

    
★ Viktig   at   alle   har   med   seg   innesko   på   tirsdager   og   torsdager!   
★ Skolen   tilbyr     leksehjelp,   for    5.-7.   trinn,   onsdag   fra   kl.   13.15   -14.15,     

i   klasserommet   til   7.   trinn.   
★ Høstferie   uke   40   

 
Dette   skjer   fremover:      
  
➢ Uke   42   og   43:   Utviklingssamtaler   
➢ 12/10:   Fotografering   6.trinn;   gruppe-,   portrett-   og   søsken-bilde.   
➢ 22/10:   Elevene   har   fri   (Planleggingsdag)   
➢ 1/11:   Ring   Rikssalen     -     Et     kulturopplegg   om   Eidsvollsbygningen.   
➢ 15/11:   Vi   får   besøk   av   Agder   Energi   og   Kristiansandsregionen   Brann   og   Redning   IKS.   

    
Hilsen    Randi,   Grethe   og   Monica   

Ukas   gloser:   
promised   -   lovet   
wicked   creature   -   slemme   
beist   
saved   -   reddet   
unlucky   -   uheldig   
arrive   -   kommer   
rescued   -   reddet   
adoption   -   adopsjon   
puppies   -   valper   
suits   -   (her:)   passer   
take   care   of   -   passe   på   
joy   -   glede   
responsibility   -   ansvar   
  

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     

  

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:    Maren   Leicht     

Vara:    Lani   Øvland   

https://www.youtube.com/watch?v=cKV0MG_RfeE
https://www.youtube.com/watch?v=btxzi61bAMU
https://www.youtube.com/watch?v=Xr5ZS8gkQfM
http://www.minskole.no/mosby
http://www.minskole.no/mosby
mailto:grethe.holberg@kristiansand.kommune.no
mailto:monica.f.gloersen@kristiansand.kommune.no


  

  
UKAS   MÅL:   

  

UKAS   LEKSER:   til   tirsdag   til   onsdag   til   torsdag   til   fredag   

Matematikk   Jobb   med   oppgaver   til   kapittel   1   
på   Campus   Matte.   Du   finner   

oppgaver   under   “Alt   innhold”   i   
sidemenyen.   Du   velger   selv   

oppgaver   og   nivå,   men   husk   å   
evaluere   deg   selv   i   alle   

underkapitlene.   

Gjør   “Test   deg   selv”   oppgaven   på   
Campus   Matte,   kapittel   1.   Velg   

grønn,   rød   eller   svart   løype.   (Svart   
er   den   vanskeligste).   

    

Norsk   Les   Spådama   i   7b   
i   løpet   av   uka.   Skriv   en   

bokanmeldelse.   
  

https://bokslukerprisen.no/te 
kst/spadama-i-7b/   

Les   Spådama   i   7b   
i   løpet   av   uka.   Skriv   en   

bokanmeldelse.   
  

https://bokslukerprisen.no/te 
kst/spadama-i-7b/   

Les   Spådama   i   7b   
i   løpet   av   uka.   Skriv   en   

bokanmeldelse.   
  

https://bokslukerprisen.no/tek 
st/spadama-i-7b/   

Les   Spådama   i   7b   
i   løpet   av   uka.   Skriv   en   

bokanmeldelse.   
  

https://bokslukerprisen.no/ 
tekst/spadama-i-7b/   

Engelsk       Oppgaver   på   Skolestudio   om   
Gelert   and   Prince   Llewelyn .   

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!   

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

Uteskole!   
  

Matematikk   Norsk   Engelsk   Sosialt   mål     



  

Jeg   kan   evaluere   mine   egne   
ferdigheter   i   kapittel   1:    tall   og   

tallsystemet   

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!   


