
Uke 21 Mosby Oppvekstsenter 5. trinn Tema: Det spirer og gror

BESKJEDER:

Minner om at beskjeder og fravær, både i ist og på trinntelefonen,
må komme innen 08.20 slik at vi får det med oss før vi møter
elevene.

Det blir ikke uteskole denne tirsdagen da vi har opplegg på skolen og ting vi
ønsker å gjøre før langfri. Men husk regntøy da vi skal være en del ute og
gjerne litt skift til  å ha på garderobeplassen.

Det blir matteprøve i gangetabellen i uke 22 så bruk gjerne litt tid på å høre de
i ganging.  Vi terper og terper men får aldri øvd nok.

Vi trenger vanningshjelp i sommer fra 9.-31. juli. Vi legger ut på classroom, og
elevene må vise foreldre og fylle ut sammen. Dette er lekse til onsdag - vi viser
på skolen på mandag.

Fremover:
★ 8. juni: Balldag sammen med mellomtrinnet på Torridal skole

Kontaktinfo:
Telefon til trinnet (kun anrop): 904 75 167                          Hjemmeside: minskole.no/mosby
Meldinger: MOS5 til 59 44 45 19
E-post til kontaktlærere:
Kontaktlærertid Sigurd: onsdager 10:00-11:00
sigurd.schaathun@kristiansand.kommune.no
Kontaktlærertid Monica: fredag 08:30-09:15
monica.andersen2@kristiansand.kommune.no

Foreldrekontakt: Ann-Margret S. Ramse 99167347 Vara: Ingunn Foldnes 47660286

UKAS BEGREPER/GLOSER:
Begreper:
Begreper matematikk:

Øv på glosene fra uke 18, 19 og 20.
se Quizlet på Classroom

Hjelp gjerne med å øve på gangetabellen hjemme. Vi repeterer fra i fjor!

http://www.minskole.no/mosby
mailto:sigurd.schaathun@kristiansand.kommune.no
mailto:monica.andersen2@kristiansand.kommune.no


UKAS LEKSER: til tirsdag til onsdag til torsdag til fredag

Matematikk Mattemaraton:
Jobb 15 minutter

Kristi Himmelfart
FRI

FRI

Norsk Oppgave på Classroom:
Vanning i sommer.

Engelsk
Øve på glosene fra uke 18, 19 og

20.
Glosebok skal inneholde alle
gloser fra disse ukene med

setninger.

Husk! Fulladet chromebook

UKAS MÅL:

Matematikk Norsk Engelsk Sosialt og faglig mål

Jeg vet hvilke emner jeg er god på og
hvilke jeg må jobbe mer med.

Jeg kan skrive i et
samskrivingsdokument.

Jeg vet når jeg bruker some/any Jeg fremsnakker medelevene mine!
Baksnakking er ukult!


