
 

 

 

Mosby Oppvekstsenter 
 

6. trinn skoleåret 2020-21 
Ukebrev - uke 41(5.- 9.okt.) 

 

INFORMASJON 
Da håper jeg alle har hatt en fin høstferie og at dere har fått slappet av og gjort                  
hyggelige ting:) 

Uteskolen på fredag blir på Tutla. Vi møtes der kl.09.00. Hvis du ønsker bålmat må               
du ha med en vedkubbe. Husk klær til vær og godt med drikke. 

Det blir konferanser i uke 43 og 44, nærmere info om tider kommer! 

Vi starter opp med nytt tverrfagelig tema som har overskriften “et hav av muligheter. 

Ekstra utfordring: Hva er kvadrattall? Sjekk videoen og se om du kan forklare             
kvadrattall til Beate på torsdag. Her er videoen:  

https://www.mattemestern.no/lessons/kvadrattall-344 

 

UKENS FAGLIGE MÅL    
Norsk Jeg kan skrive med en godt lesbar håndskrift og med 

Touch-metoden på tastatur. Jeg kan skrive være, vært, 
vær, hver og hvert riktig.  

   

Matematikk Jeg kan gjenkjenne og videreføre tallrekker og tallmønstre 
i figurtall, og beskrive med en regel hvordan 
antallet kan beregnes. 
 

   

Engelsk Jeg kan komme med gode argumenter i en debatt. Jeg vet 
når jeg skal bruke there is og there are. 

   

Sosialt mål Jeg leker med flere en de jeg pleier å leke 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 
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UKENS LEKSER 
Mandag LESE: Find a book in English at Lesemester, step 1 =yellow, step 2 

=blue and step 3= red. Read for 15 minutes. 
SKRIVE: Skriv så fint du kan i “alle med” boka, halve teksten som du har 
fått utdelt om “løva og musa”. 
ANNET: Du velger deg 5 engelske øveord fra boka du leser på 
lesemester, skriv de i “alle med”- boka. 
HUSK: Gymtøy, rød gruppe! 

Tirsdag LESE: Continue reading the book from the last day or find another one. 
SKRIVE: Skriv resten av teksten fra “løva og musa” så fint du kan. 
ANNET: Underskrift på prøven. 
Matematikk: Gjør oppgave 1.81, s 23 i Multi A-boka. Har du tid? Bli god 
på tallrekker her: https://www.mattemestern.no/lessons/tallrekker-118 
HUSK: Gymtøy, gul gruppe! 

Onsdag DIGITALFRI ETTERMIDDAG! Ingen skjermbruk før klokka 19. Vi 
avtaler å leke med noen i klassen.  

Torsdag LESE:  Continue reading the book from tuesday or find another one. 
SKRIVE:Write a few sentences about the book you read.   
Mat og helse: Se oppgave på Classroom. 
HUSK: Tur på fredag. Hvis du vil grille, må du ha med ved. 

 
 
UKENS BEGREPER UKENS ØVEORD 
lesbar håndskrift, toch-metoden, 
beinmarg, leddvæske, faktor, produkt. 

å være, har vært, vær, hver, hvert. 

UKENS GLOSER PUGGEBOKSEN 
Fyll inn dine egne gloser i skjemaet 
som ligger i engelsk på Classroom.  

 
Regel: 
Det er, eller det finnes heter there is på 
engelsk.  
Hvis vi snakker om flere enn en, heter det 
there are. 
 
Faktor  faktor = produkt.•  
Primtall er et heltall større enn 1 som ikke 
er svaret (produktet) i et gangestykke 
utenom 1-gangen. 

 

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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