
 

 

 

Mosby Oppvekstsenter 
 

5. trinn skoleåret 2019-20 
Ukebrev - uke 46 

 

INFORMASJON 
Takk for godt oppmøte på utviklingssamtalene!  

Fra uke 48 vil 5., 6. og 7. trinn gjennomføre Elevundersøkelsen på skolen. Foresatte              
vil i forkant av undersøkelsen få hjem et skriv med informasjon om            
Elevundersøkelsen. Undersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om            
læring og trivsel på skolen. Resultatene kan ikke direkte knyttes til personer som har              
svart. Les mer på www.udir.no/undersokelser. 

FAU sammen med skolen oppfordrer de elevene som har med seg mobilen til              
skolen om å ha den i sekken også når de går til skolebussen på morgenen. Det kan                 
lett oppstå trafikkfarlige situasjoner hvis eleven går med «nesen i skjermen», og ikke             
er oppmerksom på trafikkbildet rundt seg. 

Beate er på kurs tirsdag og onsdag. Bruk SMS-varslinga for å gi beskjed til skolen               
ved fravær og annet, den leses av Beate, Line, Sigurd og administrasjonen.  

Det kan være lurt å øve litt på gloser og øveord hver dag. 

 

UKENS FAGLIGE MÅL    
Norsk Jeg kan starte en fortelling på ulike måter og jeg vet at en 

fortelling kan fortelles med ulike fortellerstemmer. Jeg kan 
sette komma på rett sted.  

   

Matematikk Jeg kan samle inn, ordne, presentere og tolke enkle data. 
Jeg kan lage og gjennomføre en undersøkelse. 

   

Engelsk Jeg kan bøye substantiv i entall og flertall og vet når jeg 
skal bruke a og an. Jeg kan si hva klokka er på engelsk. 

   

Sosialt mål Jeg samarbeide i gruppe på to eller flere.    
 
  

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: 20 minutter fritidslesning. 

ENGELSK: Øv 10 minutter  på klokka her: 
https://skole.salaby.no/5-7/engelsk/grammar/what-time-is-it 
  
 

til onsdag LESE: Engelsk: selvvalgt småbok fra skolen eller lytte til en engelsk bok 
inne på salaby https://skole.salaby.no/5-7/engelsk/library1  
SKRIVE: 5 setninger på engelsk om det du har lest eller lyttet  til. 
HUSK: gymsko både rød og gul gruppe. 
 

til torsdag LESE: Les i naturfagboka om magnetisme og kompass på side 73-75.  
Annet: Snakk med en voksen hjemme om ordene i ukas begreper.  
HUSK: Gul gruppe: Husk k&h-tøy. 
 

til fredag LESE: 20 minutter fritidslesning. 
SKRIVE: Matematikk innføring. Oppgaven ligger på Classroom.  
HUSK: Husk tøy til k&h for rød gruppe 
 

 
 
UKENS BEGREPER: UKENS ØVEORD: 
Magnetisme, kompass, folketall, 
næringer, råvare, industri, tjeneste. 

Kanskje, sjanse, alltid, aldri. 

UKENS GLOSER PUGGEBOKSEN 
 

quarter past kvart over 
quarter to kvart på 
half halv 
clock klokke 
minute minutt 
 

Skriv og finn oversettelse av 5 gloser fra 
teksten du leste i engelsk: 
 
quarter to kvart på 

twenty minutes 
past four 

ti på halv fem 

half past five halv seks 

five minutes to ten fem på ti 

twenty minutes to 
ten 

ti over halv ti 

 
 

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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