
 

 

 

Mosby Oppvekstsenter 
 

5. trinn skoleåret 2019-20 
Ukebrev - uke 39  (23-27) 

 

INFORMASJON 
Denne uken er siste nasjonale prøve. Vi tar prøven i regning på onsdag. 

På fredag feirer vi at vi er ferdige med nasjonale prøver og drar på tur sammen med 
5. trinn på Torridal. Vi drar til gapahuken på Torve og har bål. Det blir 
gruppeoppgave med elever fra begge skoler på hver gruppe. 

Uke 40 er høstferie.  

 

UKENS FAGLIGE MÅL    
Norsk Jeg vet når jeg skal forenkle dobbel konsonant. Jeg vet 

hva en bokanmeldelse er. 
   

Matematikk Jeg kan finne informasjon, velge og vise fremgangsmåte, 
og begrunne valg av regneart. 

   

Engelsk Jeg kan forklare forskjellen på vanlig presen og presens 
samtidsform.  

   

Sosialt mål Jeg klarer å sitte konsentrert med oppgaver over 
lengre tid. 

   

 
  

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: MOS5 til 59 44 45 19 
Hjemmeside: minskole.no/mosby 

 

mailto:lineoevrevik@kristiansand.kommune.no
mailto:beate.rodland@kristiasand.kommune.no
mailto:sigurd.schaathun@kristiansand.kommune.no


 

 
UKENS LEKSER 
til tirsdag LESE: Ord for alt 5, tekstbok s.43-46. 

SKRIVE:  Jobb med forenkling av dobbel konsonsonant: 
https://skole.salaby.no/5-7/norsk/rettskriving/dobbel-konsonant/lag-
flertall 
 

til onsdag Det blir ingen vanlig lekse til denne dagen. Men elevene må spise 
godt før de kommer på skolen og huske fulladet chromebook. 

til torsdag LESE: 15 min i selvvalgt lesebok. 
SKRIVE: Skriv noen setninger i skriveboka di hvor du bruker verbene fra 
ukas gloser. Husk s-ending i verbet  ved he, she og it.  
  
HUSK: “Rufsetet tøy” til K&H-timene. Vi lager gips-skulptur.  

til fredag LESE: Stairs 5. Step 1 page 20. Step 2 page 21-22. 
SKRIVE:  Ord for alt 5, språkbok A s. 19 oppgave  14 a-h. 
 
HUSK: Vi skal på tur. Ha med klær etter vær, ved til bål, (grill-)mat og 
(varm) drikke. 

 
 
UKENS BEGREPER UKENS ØVEORD 
forenkling, kart,  fylke.  begynne, begynte, sykkel, sykle, tøff, tøft. 
UKENS GLOSER PUGGEBOKSEN 
  Verb presens:  

 
Vanlig presens. 
simple present 
(vanligvis) 

Presens 
samtidsform. 
Present  
continuous 
(akkurat nå) 

I play am playing 
you play are playing 
he 
she 
it 

plays is playing 

we play are playing 
you play are playing 
they play are playing 
 

 Skriv setninger med verbene  
to live = å bo 
to wear = å bo 
to think = å tenke, å mene 
 

 Verbene “to have”  og “to do” i simple 
present. 
 
I have                       I do 
you have                  you do 
he/she/it has            he/she/it does  
we have                   we do 
you have                  you do 
they have                 they do  
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