
 

 

 

Mosby Oppvekstsenter 
 

5. trinn skoleåret 2019-20 
Ukebrev - uke 47 

 

INFORMASJON 
Denne og neste uke skal vi ha svømmeopplæring i Aquarama torsdag og fredag. 
Vi har fått tid i siste pulje: På fredag er vi tilbake på skolen rundt klokken 14:00, og 
elevene kan ta skolebuss med 7. trinn 14:35. Ta med badetøy og håndkle. Husk å få 
badetøyet ut av posen på torsdag så det er klart til bruk på fredag igjen.  

Denne uka og neste uke har vi leseuker. Vi kommer derfor til å ha stort fokus på 
lesing, både i faktabøker og skjønnlitterære bøker. 

Husk ved fravær: SMS til 59 44 45 19 med kodeord MOS5 . Det er viktig å skrive navnet til 
eleven i meldingen. 

 

UKENS FAGLIGE MÅL    
Norsk Jeg kan starte en fortelling på ulike måter og jeg vet at en 

fortelling kan fortelles med ulike fortellerstemmer. Jeg kan 
sette komma på rett sted.  

   

Matematikk Jeg kan lage tabell og søylediagram i et regneark. 
Jeg kan forklare og finne typetall og median. 

   

Engelsk Jeg kan skrive dato og ordenstall riktig. Jeg kan si litt av 
alfabetet på engelsk.  

   

Sosialt mål Jeg følger regler i lek/TL-aktivteter og spill.    
 
  

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 
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mailto:sigurd.schaathun@kristiansand.kommune.no


 

 
UKENS LEKSER 
til tirsdag LESE: 20 minutter i selvvalgt lesebok.  

SKRIVE: Skriv 5 setninger om det du har lest i norsk skrivebok.  
ANNET: 15 minutter Multi Smart Øving 
HUSK:  

til onsdag LESE: Les og lær om ordenstallene og datoer s. 41 i Stairs.(Lær 
hvordan du sier bursdagen din på engelsk) Lytt til ei engelsk lydbok på 
salaby:  
https://skole.salaby.no/5-7/engelsk/library1  
SKRIVE: Skrive ordenstallene i engelsk skrivebok.  
  

til torsdag LESE: Lytte til en lydbok på salaby. 
https://skole.salaby.no/5-7/biblioteket   
SKRIVE: Skriv 5 setninger om det du har lyttet til i norsk skrivebok. 
ANNET:  
HUSK: Badetøy, håndkle og det du trenger for svømming. 

til fredag LESE: Les  og lær om de første bondefamiliene, s. 70-72(73) i 
samfunnsfagboka di. 
SKRIVE: Skriv 5 setninger om det du har lest i samfunnsfagboka di. .   
ANNET: (Lag gjerne en tegning om det du leste i samfunnsfagboka!) 
HUSK: Badetøy, håndkle og det du trenger for svømming. 

 
 
UKENS BEGREPER UKENS ØVEORD 
Median, typetall, faste, Ramadan gang, sammen, godt, mellom, helt 
UKENS GLOSER PUGGEBOKSEN 
 

came first kom på førsteplass 
came second kom på andreplass 
came third kom på tredjeplass 
fourth fjerde 
fifth femte 
sixth sjette 
 

Median er den observasjonen som er i 
midten når vi sorterer en undersøkelse i 
stigende rekkefølge. 
Typetall er det tallet som er oftest i en 
undersøkelse. 
 

 

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 
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