
 

 

Mosby Oppvekstsenter 
 

5. trinn skoleåret 2020-21 
Ukebrev – uke 43 

 

INFORMASJON 
 

● På onsdag er de første utviklingssamtalene. Se neste side for tidspunkt. 
Vi ser frem til å treffe dere. 

 
● Til torsdag blir det tur halve dagen. Vi går fra skolen ca. 10.30. Vi har nok ved på 

skolen til å lage bål. Ta med pølser og noe varmt og drikke dersom dere ønsker.  
 

● Husk å levere tilbake samtale skjemaene som dere fikk hjem. Husk også å 
notere ned tid for skole - hjem samtalen. 
 

● Tema for denne perioden er: “et hav av muligheter”.  

Vi er nå på gult nivå i koronaberedskapen. Det betyr: 

- Ingen skal møte på skolen hvis de er syke. Det er lav terskel: vondt i halsen, magen, hoste 
eller andre symptomer betyr at eleven blir hjemme. 

- Vask hendene før dere kommer på skolen og når vi går inn på klasserommet. 
- Ha god håndhygiene gjennom hele skoledagen. 

IST: Ved sykdom og andre beskjeder vil vi at dere bruker SMS til fellesnummer for å gi beskjed. Da 
ser både kontaktlærerne og administrasjonen meldingen. Send SMS til 59 44 45 19 med kodeord 
MOS5 

Leksehjelp.  

Mosby oppvekstsenter tilbyr leksehjelp for elevene på 5. - 7. trinn fra kl. 07.45-08.45 på 
tirsdager.Elevene samles på biblioteket og på grupperommet (1. etasje brakke C).Vi starter 
opp tirsdag 15. september (uke 38). Husk å levere påmeldingsskjemaet. 

 
 
  Hilsen Øystein, Grethe,Gunhild og Sigurd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UKENS FAGLIGE MÅL  



 Jeg kommer hver dag med ferdig oppladet Chromebook. 
Jeg har med meg pennal hver dag. Pennalet mitt inneholder 
alltid blyant og viskelær. 

 

Norsk Jeg kan sette sammen tekst(fortellingen din), 
illustrasjon(tegningene dine) og lydopptak(mens du leser inn 
fortellingen) i en Google presentasjon. 

 

Matte Multiplikasjon. Jeg er trygg på gangetabellene opp til 10 - 
gangen.. 

 

Engelsk Jeg kan gjenfortelle hva  teksten Plastic pollution. What's the 
problem? handler om på engelsk. 

 

Sosialt mål Jeg holder det ryddig i garderoben og rundt plassen min. Jeg 
kaster søppel i riktig søppel. 

 

 

UKENS LEKSER 
til tirsdag LESE:  Les på Lesemesteren 

Matte: Oppgave på Kikora. Gjør noen oppgaver hver dag. 
Engelsk:  

til onsdag LESE:   Les på Lesemesteren 
Annet: Husk å lade Chromebooken før du kommer på skolen 
Matte:  Oppgave på Kikora.  

til torsdag LESE:   Les på Lesemesteren 
Annet: Husk å lade Chromebooken før du kommer på skolen 
Matte:  Oppgave på Kikora. 

til fredag LESE:   Les på Lesemesteren, les litt hver dag. 
Annet: Husk å lade Chromebooken før du kommer på skolen 
Matte:  Oppgave på Kikora. 
Norsk: Jeg er ferdig med å sette inn teksten fra fortellinga inn i en 
Google presentasjon. Jeg har satt inn illustrasjonene og lest inn teksten 
på Screen Castify. Den ferdige presentasjonen deles med 
82øystein@ikrs.no og 71grethe@ikrs.no 
Engelsk: Jeg leser og oversetter(muntlig) teksten Plastic pollution. 
What's the problem?Jeg kan gjenfortelle hva  teksten handler om på 
engelsk. 

 
Øveord uke 43 
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Samtaler uke 43. 

Alle samtalene blir gjennomført i klasserommet. 

 

Blå gruppe. 

Onsdag 21.10 

Bygg B, 2. etasje. 

Klokken 

Leah S. 13.45 – 14.05 

Hamza 14.05 – 14.25 

Aleen 14.25 – 14.45 

Manar 15.05 – 15.25 

Pause  15.25 - 15.45 

Ine 15.45 – 16.05 

Sunniva 16.05 – 16.25 

Markus 16.25 – 16.45 

Andrea 16.45 – 17.05 

 

 

Rød gruppe 

I klasserommet 

Onsdag 21.oktober Klokken 
Vilde J 13.45 – 14.05 
Leon 14.05 – 14.25 
Bjørn Auver 14.25- 14.45 
Kristian 14.45- 15.05 
Pause  15.05-15.25 
Marie 15.25- 15.45 
Mathias 15.45 - 16.05 
William GE 16.05 - 16.25 
Vilde W 16.25-16.45 
 

 

  

  



 

 

 

 

 


