
 

 

 

Mosby Oppvekstsenter 
 

6. trinn skoleåret 2020-21 
Ukebrev - uke 43 (19.-23.okt.) 

 

INFORMASJON 
HUSK! Foreldresamtalene på tirsdag og onsdag. 

På onsdag er vi så heldige at vi får låne hallen fra 12.00-13.30, vi skal derfor ha en                  
liten badmintonturnering de to siste timene med hele klassen. Husk gymsko og ha             
joggebukse/treningsbukse på. 

I uke 44 er vi så heldige at vi har fått velge en film til hver dag under                  
Barnefilmfestivalen, så vi har valgt oss fire filmer “The club of ugly children”, “Just              
Charlie”, “Fight girl” og “Krigens hemmelighet”. Gleder oss!! 

Det blir sendt hjem et ark om elevundersøkelse, denne blir tatt en gang i denne eller                
neste uke. 

IST: Ved sykdom og andre beskjeder vil vi at dere bruker SMS til fellesnummer for å                
gi beskjed. Da ser både kontaktlærerne og administrasjonen meldingen. Send SMS           
til 59 44 45 19 med kodeord MOS6. 

 

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

Touch-metoden på tastatur. Jeg vet når jeg skal bruke 
og/å. 

   

Matematikk Jeg kan multiplisere tall med to siffer med standard 
algoritme.  

   

Engelsk Jeg kan lese en nyhetsartikkel på engelsk. Jeg vet når jeg 
skal bruke some og når jeg bruker any. 

   

Sosialt mål Jeg passer på å ikke bruke for mye tørkepapir etter 
håndvask. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

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: Leit etter informasjon om vikingskipet du skal skrive om. Du finner 

oppgaven i Classroom. Husk å dele dokument når dere jobber sammen.   
ANNET: Jobb videre i 15 minutter med å/og oppgaver i bunnen av siden 
her:  
https://norsksidene.no/web/PageND.aspx?id=99314 
HUSK: Rød gruppe, gymtøy! Husk Kikora-leksa skal være gjort innen 
torsdag.  

Tirsdag LESE: Engelsk: https://www.bbc.co.uk/newsround/54566299 
Step 1: Les de 6 første setningene i teksten over. Hva handlet teksten 
om? Forklar på norsk eller engelsk.  
Step 2: Les hele teksten i linken over. Hva handlet teksten om? Forklar 
på engelsk.  
SKRIVE: Jobb med presentasjonen om vikingskip. Du finner den i 
Classroom. Husk at dere må dele dokument når dere jobber sammen.  
HUSK: Begge gruppene skal ha med gymtøy pga Badmintonturnering. 

Onsdag LESE:Lese 20 minutter i selvvalgt lesebok.  
Matematikk: Du skal ha regnet minst 40 minutter på Kikora i løpet av 
uka. Ta tiden! 

Torsdag ANNET: Se klippet fra newton om plast: 
https://nrksuper.no/serie/newton/DMYT24001019/sesong-2019/episode-
12  

 
UKENS BEGREPER UKENS ØVEORD 
Bærekraftig, artikkel, touch-metode.  
UKENS GLOSER PUGGEBOKSEN 
Understreka ord = step I og II.  
Step II har alle glosene.  
 

whilst mens 

rare sjelden, sjeldne 

skeleton skjelett 

dug up gravd opp 

speechless målløs, stum 

excited spent 

discovery oppdagelse 

Exactly where they 
found them. 

Nøyaktig der de fant 
dem. 

 

Engelsk: 
Some brukes i fortellende setninger: 
 eks. I have some good friends. 
 
Any brukes i spørsmål og nektende 
setninger: 
eks. Do you have any siblings? 
I don’t have any siblings. 
 
NB! Some kan brukes i spørsmål hvis du 
tror at svaret blir ja. 
Would you like some tea? 
 
Norsk:  
Å eller og? 
Å brukes kun foran verb i infinitiv. 
Og er et bindeord brukes til å binde 
sammen ord, setningsledd og setninger. 
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