
 

 

 

 

 
  

Foreldrekontakt:  

 

 

Mosby Oppvekstsenter 
 

6. trinn skoleåret 2020-21 
Ukebrev uke 5 (1. - 5. februar) 

INFORMASJON 
Uteskole på fredag. Vi møtes ved Bedehuset 09.00 og går til Tutla. 

På mandag denne uka får vi besøk fra Den kulturelle skolesekken. Vi skal få se en                
forestilling som heter Boom Snap Clap. Her er en liten smakebit på hva vi har i                
vente: https://www.youtube.com/watch?v=YQOad7NIrk4 

På fredag skal vi koke hjorte-bidos på bål. Da må alle ha med seg en skje og en stor                   
kopp eller dyp tallerken (Som ikke kan knuse). 

Vi fortsetter med nettvett denne uka.  

IST: Ved sjukdom og andre beskjeder vil vi at dere benytter SMS til fellesnummer 59 
44 45 19 for å gi beskjed. Da ser  kontaktlærerene og administrasjonen meldinga. 
Send SMS til 59 44 45 19 med kodeord MOS6. 

Info om kontaktlærartimen: 

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

● Line har kontaktlærartime mandager klokka 9.00 - 9.45, og hun kan kontaktes 
på skolens nummer 907 09 311. 

UKENS FAGLIGE MÅL    
Norsk Jeg kan skrive ord med stum d og j-lyd riktig. Jeg kan 

skrive bokmelding for ei bok jeg har lest.  
   

Matematikk Jeg kan forklare hva som kjennetegner kongruente figurer 
og formlike figurer.  

   

Engelsk I can read, write and tell about a city in the USA. I can 
write sentences in present perfect. 

   

Sosialt mål Jeg hjelper til at det er ro i klassen når vi skifter aktiviteter.     

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 

https://www.youtube.com/watch?v=YQOad7NIrk4
mailto:line.oevrevik@kristiansand.kommune.no
mailto:beate.rodland@kristiansand.kommune.no
mailto:sigurd.schaathun@kristiansand.kommune.no
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UKENS LEKSER 
til tirsdag LESE:  

Step II: Read page 156 in Stairs.Learn the new words. 
Step III:  Read page156 -157  in Stairs. Learn the new words. 
SKRIVE:  Write about an American city.   You find the task in Classroom. 

til onsdag LESE: Les minst 15 minutter i ei bok du har valgt selv. Noter gjerne 
nøkkelord til bokmeldinga.  
SKRIVE: Finish your text about an American city in Classroom. Be ready 
to tell a classmate about interesting things to do in «your» city. 
HUSK:  Øv på glosene.  

til torsdag LESE: Les i boka du har valgt til å skrive bokmelding om.  
SKRIVE: Matematikk: Gjør oppgave 4.41 og 4.43 a og b. Lær deg de to 
blå faktarutene s. 114 og 115. (Multi A) 

til fredag HUSK: Klokka 900 på fredag møtes vi på bedehuset på Mosby. Vi går til 
Tutlamoen. Ha på deg tøy etter været og ha med deg godt med drikke. 
Ha med: Skje og en stor kopp eller dyp tallerken (Som ikke kan 
knuse).(Ekstra niste hvis du tror du ikke spiser deg mett på hjort). 

UKENS BEGREPER UKENS ØVEORD 
kongruens, formlikhet, forholdstall, 
trapes, parallellogram, rombe, rettvinkla, 
drake.  

holde, holdt, hende, hendte, binde, bandt. 

UKENS GLOSER PUGGEBOKSEN 
 

 

  
Kongruente figurer har samme form og 
størrelse. De har like lange sider og like 
stor vinkler.  
 
Formlike figurer har samme form, men 
har ulik størrelse. Lengdene er ulike, men 
vinklene er like store. Alle størrelser er 
forstørret eller forminsket i samme 
forhold.  
 

 
 
Er disse kvadratene formlike? 
Kongruente? 

different reasons ulike årsaker 
had something in 
common 

hadde noe til felles 

settled slo seg ned 
peasants bønder 
great grandfather oldefar 

travelled by ship reiste med skip 

  

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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