
 

 

 

 

 

Foreldrekontakt:  

 

 

Mosby Oppvekstsenter 
 

6. trinn skoleåret 2020-21 
Ukebrev - uke 48 (23.-27.nov) 

INFORMASJON 
Elevene har i lekse hele uka og lage sin egen sunne niste. Det får med oppskrifter                
med eksempler på hva de kan lage. Eller de kan finne sunne oppskrifter selv på nett.                
De skal etter hver dag skrive litt om hvilken oppskrift de valgte. 

Uteskolen på fredag blir på Jonsberheia, oppmøte for alle på bedehuset 09.00.Ta            
med en vedpinne sånn at det er mulig å tenne et bål. Husk å kle deg godt, ha med                   
godt med drikke og mat (bålmat).  

Vi skal nå jobbe med Geogebra og programmering av LEGO-roboter i matematikk            
fremover. Det er viktig at du jobber godt med oppgavene i Kikora! Flere av dere har                
ikke gjort oppgavene jeg forventer at dere jobber med hjemme. Det kan ødelegge for              
samarbeidet på gruppa når vi programmerer robotene at noen ikke har fått med seg              
det de skal fra leksa.  

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. 

 

UKENS FAGLIGE MÅL    
Norsk Jeg kan lese enkle tekster på dansk og svensk, og gjengi 

hva som stod. Jeg kan skille substantiv fra andre 
ordklasser og kan forskjellen på fellesnavn og egennavn. 

   

Matematikk Jeg kan angi et punkt i et koordinatsystem ved hjelp av 1. 
og 2. aksen. (x og y-aksen) Jeg kan tegne ulike 
geometriske figurer i Geogebra. 

   

Engelsk I can write about a celebration in Great Britain and what 
season the celebration is in. Jeg kan bøye regelrette og 
uregelrette verb i presens og  preteritum. 

   

Sosialt mål Jeg klarer å holde fokus i klasserommet.    

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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Foreldrekontakt:  

 

UKENS LEKSER: Husk at du skal lage din egen sunne matpakke hele denne uka. 

Mandag LESE: Side 226-228 i tekstboka. 
SKRIVE: Gjør språkoppgave a og b s. 229  
Matematikk: Du skal ha jobbet deg gjennom oppgavene om Geogebra- 
oppgavene på Kikora denne uka. Minst 45 minutter i løpet av uka.  

Tirsdag LESE: Side 234-238 i tekstboka. 
SKRIVE: Gjør språkoppgave a og b i 238.  
HUSK: Gymtøy!! Kikora. 

Onsdag LESE: Read about verb tenses here: 
https://stairsonline6.cappelendamm.no/stairsonline567/grammatikktemas
ide.html?tid=1071122 
HUSK: Underskrift på periodeprøven! 

Torsdag LESE: Selvvalgt lesebok 20 minutter. 
Matematikk: Du skal nå kunne vise hvordan du lager et linjestykke, en 
mangekant, skifter farge på figurer og linjer i Geogebra.  

UKENS BEGREPER UKENS ØVEORD 
organsystem,blodomløpet, 
respirasjonssystemet, 
nervesystemet, 
fordøyelsessystemet, 
urinsystemet,hormonsystemet
, muskelsystemet, x-akse, 
y-akse, koordinater. 
 

 

PUGGEBOKSEN OG UKENS GLOSER 
 Regelrette verb følger 
regelen om  -ed ending i 
preteritum.  
 Uregelrette verb følger ikke 
denne regelen. De får ofte 
vokalbytte. Kan du se hvilke 
vokaler som skifter fra present 
til simple past i skjemaet? 

Uregelrette verb (irregular verbs) 

Regelrette verb (regular verbs) 

 

infinitive present simple past 

to become become/s became 

to begin begin/s began 

to bite bite/s bit 

to blow blow/s blew 

infinitive present simple past 

to jump jump/s jumped 

to play play/s played 

to live live/s lived 

to walk walk/s walked 

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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