
 

 

 

 

 

Foreldrekontakt:  

 

 

Mosby Oppvekstsenter 
 

6. trinn skoleåret 2020-21 
Ukebrev - uke 46 (9.-13.november) 

INFORMASJON 
Denne uka er det uteskole på mandag, så på fredag 13. november blir vi på skolen.                
Husk å ta med skrivebok, blyant, ved, mat, drikke og klær til å være ute hele dagen.                 
Oppmøte ved brakkene. 

Info om bussen: 

● Bussen til Høietun kan av og til være litt forsinket på morgenen. 
● Elevene må ikke ta av seg beltet og reise seg opp før bussen har stanset helt. 
● Vi oppfordrer elevene til å sette seg klassevis så langt det lar seg gjøre med 

tanke på smittevern. Dette er lettere å få til på ettermiddagen da vi har 
bussvakter fra skolen. Tanken er at 1. trinn sitter foran så følger de 
påfølgende klassene etter. 

Info om kontaktlærertimen: 

● Beate har  kontaktlærertime mandager klokka 9.00 - 9.45 og hun nås da på 
skolens nummer 907 09 311. 

● Line har kontaktlærertime mandager klokka 12.00 - 12.45, og hun kan nås på 
skolens nummer 907 09 311. 

Info om klassekontakt: 

● Klassekontakt er Susanne Møllen og telefonnummeret til henne er:  902 09 
922. 

 

UKENS FAGLIGE MÅL    
Norsk Jeg kan lese og følge en oppskrift. Jeg kan skrive en 

instruksjon. (Jeg kan holde et foredrag i samfunnsfag) 
   

Matematikk Jeg kan plassere desimaltall på tallinja og prøve å finne en 
måte å multiplisere desimaltall på. 

   

Engelsk I can read and watch the news about the election in USA. I 
can tell what I have read and heard about. 

   

Sosialt mål  Jeg prater når jeg får ordet og er stille ellers.     

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


 

 

 
 

 

Foreldrekontakt:  

 

UKENS LEKSER 
til tirsdag LESE: Les i 15 minutter fra s. 88 i Samfunnsfagboka.  

SKRIVE: Noter 3 nøkkelord for hver side du leser. Noter i 
samfunnsfagboka. 
ANNET:  
HUSK: Vær klar til å vise presentasjonen om vikingskip. Dere gjør det i 
små grupper.  

til onsdag Engelsk:  
Step 2 & 3: Watch https://www.youtube.com/watch?v=ok_VQ8I7g6I 
Can you write at least 4 sentences or questions about the American 
election? (Se gjerne i avspillingshastighet 0,75)  
  

til torsdag LESE: Øve på sammendraget til prøven. 
til fredag LESE: Øve på sammendraget til prøven. 

UKENS BEGREPER UKENS ØVEORD 
  
UKENS GLOSER PUGGEBOKSEN 
 

 

Prepositions: 
in, between, in front of, on, over, for, 
under, to, from. 
 
eks:The cat is under the chair. 
The dog is between the chair and the 
sofa. 
He is behind the chair. 

ballot box valgurne 
vice president visepresident 
president 
candidate 

president - 
kandidat  

vote stemme 

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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