
 

 

 

Mosby Oppvekstsenter 
 

5. trinn skoleåret 2019-20 
Ukebrev - uke 41  (7.-11. oktober) 

 

INFORMASJON 
 

 Vel møtt etter ferien! Håper dere alle har hatt ei fin friuke. 

Det var mange som ikke hadde øvd godt nok på øveordene siste uka før ferien. Øv like godt 
om uansett om du skal ha ukeprøve eller ikke.  

  

      Det er ofte problemer for skolebussen å kjøre rundt rundkjøringen ved 
parkeringsplassen på Torridal skole. Vi henstiller alle foreldre til å sette av og hente 
elever på parkeringsplassen. Det er stadig biler som står i veien for bussene, og det kan 
skape farlige trafikksituasjoner. I uke 41 vil det også stå en buss på busstoppet fra 
morgenen av.» 

Vi sender hjem samtaleskjema, dette må snakkes om, fylles ut  og leveres innen fredag 

11.10. 

Det blir utviklingssamtaler i uke 45 og 46.  

 

 

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

skrive bokanmeldelser av bøker jeg har lest.  
   

Matematikk Jeg kan bruke ulike metoder for multiplikasjon i praktiske 
situasjoner 

   

Engelsk Jeg kan bruke preposisjoner riktig.    
Sosialt mål Jeg har en positiv holdning til de ulike 

undervisningstimene. 
   

 
  

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: Ord for alt 5, tekstbok s.47-49.  

ANNET: 15 minutter Multi Smart Øving 
til onsdag LESE:Stairs 5. Step 1 page 25. Step 2 page 26-27. 

 Les i Globus samfunnsfag s. 133-135. 
SKRIVE:  Skriv nøkkelord fra det du leste i samfunnsfagboka. Overskrift: 
Georgrafi og kart.  
 

til torsdag LESE: Ord for alt 5, tekstbok s. 50-51.  
SKRIVE: Noter nøkkelord fra det du leste.  
 

til fredag LESE: 15 min i selvvalgt lesebok.  
Øv minst 10 minutter på “Ti fingre”. Husk å ikke kikke mer på tastaturet 
enn høyst nødvendig. La fingrene hvile på asdf jklø. 
 

 
 
UKENS BEGREPER: UKENS ØVEORD: 
Multiplikasjon, menneskerettigheter, 
forlag, utgivelsesår, bokanmeldelse, 
preposisjon. 

Kapittel, kapitler, grønn, grønt, vakker, 
vakre. 

UKENS GLOSER PUGGEBOKSEN 
 

pets kjæledyr 
cute søt 
bunny kanin/harepus 
horse hest 
champion mester 
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