
 

 

 

Mosby Oppvekstsenter 
 

5. trinn skoleåret 2019-20 
Ukebrev - uke 4 (20.-24. januar) 

 

INFORMASJON 
Torsdag får vi besøk av den kulturelle skolesekken med forestillingen "Ikke bare            
greit? Om å være fattig på Sørlandet”. Den blir en aktiv økt hvor vi skal lage                
animasjonsfilm . 

Elevene må huske på å ikke gå over veien før bussen har kjørt (gjelder spesielt for                
Tutlamoen-elever) Mobilen skal ligge avslått i sekken. Skolens ordensregler gjelder          
også på bussen. 

Sigurd er på kurs denne uka og Beate er på kurs på mandag.  

Ukebrevet slutter vi med å dele ut i papirform, da vi ønsker å tenke litt mer på                 
miljøet. Ønsker dere å få det i papirform må dere bare sende en melding, ellers               
ligger det alltid på hjemmesiden. 

 

UKENS FAGLIGE MÅL    
Norsk Jeg kan bruke det andre sier for å justere mine argumenter. 

Jeg kan skrive ord med lang og kort vokal riktig og forenkle 
dobbel konsonant. 

   

Matematikk Jeg kan speile, forskyve og rotere figurer. 
Jeg kan lage geometriske mønster. 

   

Engelsk Jeg kan skrive en fortelling på engelsk.    
Sosialt mål Jeg prøver å ordne opp på en god måte hvis jeg kommer i 

konflikt med noen.  
   

 
  

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

SKRIVE: Lag setninger med ukas øveord. 
til onsdag LESE: Step I:   Read page 75 in Stairs. Translate. Learn the glossary..  

            Step II:  Read page 76. Translate at least 7 sentences.  
            Learn the glossary.  
SKRIVE: Skriv 5 setninger der du bruker ordet alltid. Skriv fem setninger 
med ordet aldri og 5 setninger med ordet nok.  
HUSK: GYMTØY! 

til torsdag SKRIVE:  Øv på å finne argumenter til påstander her:  
https://podium.gyldendal.no/salto/laerer/samleside-overom/overom-5b/si-
meningen-din/inn-i-tema/argumentasjon 
ANNET: Vi får besøk av den kulturelle skolesekken på torsdag. 
HUSK: Øv på glosene og øveordene hver dag. Jobb med 
matematikkinføringen til fredag.  

til fredag LESE: Leit etter stoff til oppgaven om det gamle Egypt. Finn aktuelt stoff 
på nett eller i arkene jeg kopierte til dere.  
SKRIVE: Noter stikkord til fremføringen av av  oppgave 18, s. 95 i 
Globus samfunnsfag. Du finner oppgaven på Classroom.  
ANNET: Matematikk: Innføring. Oppgavene er på Classroom, føres i 
innføringsbok. 
HUSK:  

 
 
UKENS BEGREPER UKENS ØVEORD 
forskyve, speile, rotere, symmetrilinje sykkel, sykler, stygg, stygt, begynne, 

begynte, trygt, trygg.  
UKENS GLOSER 
 

Step I + II 
horrid fæl, ekkel 
too også 
pushes dytter 
never aldri 
vegetables grønnsaker 
 

 Step II 
radish reddik 

yucky ekkelt 

I dare you jeg utfordrer deg 

snail snegle 

poke pirke 
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