
 

 

Mosby Oppvekstsenter 
 

5. trinn skoleåret 2020-21 
Ukebrev – uke 45 

 

INFORMASJON 
 

● Takk for hyggelige samtaler! Husk at det bare er å ta kontakt dersom dere lurer på 
noe. 

● På mandag er det kiosk. Det blir salg av smoothie til 10 kroner. 
● På fredag er det tur. Ta med en vedpinne, pølser, pølsepinne og noe varmt å drikke 

hvis du har lyst. Har du lyst på bål så må du ta med en vedpinne. 
● Denne uken blir et av hovedmålene å lage en presentasjon om et dyr som finnes i et 

av verdenshavene. 
● I uke 46 skal vi ha et konstruksjonsprosjekt som vi trenger pappruller til. Veldig fint 

om dere kan sende med elevene det dere har av tomme dopapirruller eller tomme 
tørkepapirruller.  
 

● 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 har skrevet en faktatekst om et dyr i verdenshavet som 
gruppen min hadde ansvar for. 

 

Matte Multiplikasjon. Jeg er trygg på gangetabellene opp til 10 - 
gangen.Jeg kan forklare hvordan divisjon er det motsatte av 
multiplikasjon. 

 

Engelsk Jeg kan gjenfortelle hva  teksten Plastic pollution. What's the 
problem? handler om på engelsk. (vi jobber videre med teksten 
på skolen) 

 

Sosialt mål Jeg inkluderer alle. Jeg kan gi flere eksempler på situasjoner hvor 
jeg har inkludert andre. 

 

 

UKENS LEKSER 
til tirsdag LESE:  Les på Lesemesteren 

Matte: Gjøremål i Kikora. 
til onsdag LESE:   Les på Lesemesteren 

Annet: Husk å lade Chromebooken før du kommer på skolen 
Matte:  Gjøremål i Kikora. 

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

til fredag LESE:   Les på Lesemesteren, les litt hver dag. 
Annet: Husk å lade Chromebooken før du kommer på skolen 
Matte:  Gjøremål i Kikora.. 

 
Øveord uke 45 

mett 
sett 
lett 
tett 
brett 

sopp 
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