
      Uke   46   Mosby   Oppvekstsenter 6.   trinn Tema:   Et   hav   av   muligheter   

  
  

BESKJEDER:     
  

Det   er   mørkt   ute   om   morgenen   så   det   viktig   å   huske    refleks!   
  

Det   er   fortsatt   noen   tekniske   feil   med   meldingssystemet,    IST .   Vi   får   lest   
meldingene   fra   dere,   men   ikke   gitt   svar   tilbake.   Vi   håper   på   en   snarlig   løsning.     
Hurra   -   nå   virker   det   :-)   
  

Mandag    får   vi    besøk   av   Agder   Energi   og   Kristiansandsregionen   Brann   og   Redning   IKS.   
De   skal   holde   et   to   timers   kurs   i    brann   og   elsikkerhet .     
  

Tirsdag    skal   vi   delta   på   opplegget    “Ring   Rikssalen” .   
  

Onsdag    blir   det     Matteprøve    i   kapittel   2:   Algebra.   
  

Fredag    skal   vi   ta    elevundersøkelsen    på   skolen,   for   å   få   informasjon   om   hvordan   
elevene   trives   og   lærer   på   skolen   vår.   Dere   finner   informasjon   om   undersøkelsen   her:   
https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen/     
  

    

    
  
★ Vi   er   så   glade   for   å   ha   et   så   fint   uteområde   på   skolen,   men    vi   ønsker   likevel   at     alle   

forlater   skolegården   ved   skoledagens   slutt!    Det   er   fordi   området   da   er   for   barnehage   
og   SFO.    Det   er   alltid   mange   barn   som   leker   i   skolegården   etter   klokka   17.00   og   det   er   
helt   supert!     

★ Skolen   tilbyr    leksehjelp ,   for    5.-7.   trinn,   onsdag   fra   kl.   13.15   -14.15,     
i   klasserommet   til   7.   trinn.   Det   er   ingen   påmelding.     

 
Dette   skjer   fremover:      
  
➢ Mandager   og   fredager   starter   vi   dagen   med    “Breakfast   Club” .   
➢ Mandag   29/11:   1.    adventsamling    i   amfiet.   

  
  

Hilsen    Randi,   Grethe   og   Monica   

Ukas   gloser:   
leaves   -   forlater   
based   on   -   basert   på   
crew   -   mannskap   
during   -   under   
present   -   gave   
stayed   -   oppholdt   seg   
nearly   -   nesten   
important   -   viktig   
even   though   -   selv   om   
well   known   -   kjent   
distance   -   distanse   

  

Kontaktinfo:   
Telefon   til   skolen    (og   skolens   ansatte) :   907   09   311     
Hjemmeside:     minskole.no/mosby   
Meldingsbok:   MOS6   til   59   44   45   1 9     

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      91629184     

Vara:    Lani   Øvland   

https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen/
http://www.minskole.no/mosby
http://www.minskole.no/mosby
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mailto:monica.f.gloersen@kristiansand.kommune.no


  
  

  
UKAS   MÅL:   

  

UKAS   LEKSER:   til   tirsdag   til   onsdag   til   torsdag   til   fredag   

Matematikk     Øve   til   matteprøven!     Lekse   i   Campus   Matte.   Se   hele   
videoen   og   gjør   oppgavene   som   

gis   i   videoen.   

Norsk   Les   15   min   fritidslesing   
  

Les   15   min   fritidslesing   Les   15   min   fritidslesing   Les   15   min   fritidslesing   
  

Engelsk         Jeg   kan   ukas   gloser   
Les   tekstene    From   the   real   
world   og   The   diary   of   Anne   
Frank   på    Skolestudio   .   Velg   
en   av   tekstene   som   du   leser   
høyt   for   en   voksen   
hjemme(Explore).   

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

gymtimen!   

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

Uteskole!    Dersom   du   har   så   
ta   med   en   kubbe   til   bålet!   

Matematikk   Norsk   Engelsk   Sosialt   mål     

Kompetansemål   kapittel   2:     
  

Jeg   kan   bruke   variabler   og   formler   til   
å   uttrykke   sammenhenger   i   praktiske   
situasjoner.   

Jeg   kan   fortelle   og   forklare   om   
vikingskip   og   hvorfor   disse   var   så   
viktige   for   hvordan   vikingene   levde.   
  

Jeg   kan   finne   relevante   opplysninger   
om   vikingtiden,   og   videreformidle   
disse   i   en   presentasjon.   

Jeg   kan   finne   nøkkelord   i   en   tekst.   
Jeg   kan   bruke   adjektiv   til   å   beskrive   
en   person   
Jeg   kan   formulere   egne   setninger   
som   starter   med    Today,   I…..   
  

Jeg   venter   med   å   kommentere   eller   
uttale   meg   til   jeg   har   fått   ordet   i   
klasserommet,   og   da   bruker   jeg   
mikrofon!   


