
 

 

 

Mosby Oppvekstsenter 
 

5. trinn skoleåret 2019-20 
Ukebrev - uke 48 (25-29 nov). 

 

INFORMASJON 
I denne uka gjennomfører 5.-7. trinn elevundersøkelsen fra UDIR. Den gir elevene 
mulighet til å si sin mening om læring og trivsel på skolen. Resultatene kan ikke 
direkte knyttes til personer som har svart. Les mer på www.udir.no/undersokelser. 

Vi fortsetter med leseuke og har fokus på lesing på skolen og i lekse. De har fått 
med seg et ark med lesebingo. Fint hvis de får til en rad (loddrett eller vannrett). 

Da nærmer det seg desember og vi har bestemt oss for at vi skal ha omvendt 
julekalender i år. Det vil si at elevene trekker en konvolutt med et oppdrag de skal 
gjennomføre hjemme, som de kan tjene litt på og legge i konvolutten. Pengene skal 
gå til Frelsesarmeens julegryte.  

Det er svømming på torsdag og fredag. Vi har fått tid i siste pulje: På fredag er vi 
tilbake på skolen rundt klokken 14:00, og elevene kan ta skolebuss med 7. trinn 
14:35. Ta med badetøy og håndkle. Husk å få badetøyet ut av posen på torsdag så 
det er klart til bruk på fredag igjen. 

 

UKENS FAGLIGE MÅL    
Norsk Jeg kan forklare hva et verb er og bøye verb i flere tider.Jeg 

kan starte en fortelling på ulike måter og jeg kan bruke 
ulike fortellermåter når jeg skriver fortelling.  

   

Matematikk Jeg kan plassere desimaltall på en tallinje. 
Jeg kan beskrive og bruke plassverdisystemet for 
desimaltall. 

   

Engelsk Jeg kan bruke a/an riktig. Jeg kan skrive en tekst på 
engelsk om ulike fritidsaktiviteter en kan gjøre i de ulike 
årstidene. 

   

Sosialt mål Jeg følger opp det vi er blitt enige om i klassens time.    
 
  

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: Les minst 20 minutter i selvvalgt lesebok. Bruk gjerne 

lesebingoen. 
SKRIVE: Skriv 5 setninger om det du har lest i norsk skrivebok.   
 

til onsdag LESE: Stairs 5: step 1 s. 46 og step 2 s. 47. 
SKRIVE: Gjør oppgaveark i engelsk.   
ANNET: Husk på oppdraget, jenter! Dere  fikk  et oppdrag i klassens 
time. Gjør noe for noen du ser kan ha glede av det. 

til torsdag LESE: Les s. 74- 76 i samfunnsfagboka.  
SKRIVE: Skriv 5 setninger fra det du leste i samfunnsfagboka.   
HUSK: Svømming. Husk badetøy og håndkle, men ikke ta med 
verdisaker til svømmehallen. Legg gjerne smykker igjen hjemme. 

til fredag LESE: Finn ut noe om menneskene ved de store elvene her:  
https://www.netteleven.no/Mesopotamia.html 
Bruk ca 10 effektive minutter her og fortell oss på skolen hva du har fått 
vite. Lag gjerne tankekart mens du ser eller leser.  
SKRIVE:  Matematikk innføring. Oppgavene ligger på Classroom. 
ANNET:  
HUSK: Svømming. Husk badetøy og håndkle, men ikke ta med 
verdisaker til svømmehallen. Legg gjerne smykker igjen hjemme. 

 
 
UKENS BEGREPER UKENS ØVEORD 
Desimaltall, legering, trekkdyr, 
Mesopotamia. 

leser, leste, skriver, skrev, løper, løp. 

UKENS GLOSER PUGGEBOKSEN 
 

Step I + II 
different ulike 
kite drage 
spring vår 
light lett 
windy vind 
 
 

Step II: 
handle                     - holde 
kite                          - drage 
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