
 

 

 

Mosby Oppvekstsenter 
 

5. trinn skoleåret 2019-20 
Ukebrev - uke 49 (2.-6. des). 

 

INFORMASJON 
Det blir adventsamling i gymsalen på Torridal skole på mandag. 

Skolen går også i år for omvendt julekalender. Dette innebærer at elevene trekker 
en lapp på skolen med et forslag til en oppgave de kan gjøre hjemme. Det kan for 
eksempel være å rydde av etter middagen, støvsuge, rydde rom osv.   Lønn for 
oppgaven legges i en lukket konvolutt uten navn som eleven tar med tilbake til 
skolen og leverer til kontaktlærer. Det er helt frivillig hvor mye dere ønsker å gi i 
konvolutten. (Konvolutten kan leveres tom hvis dere ikke ønsker å gi noe.) Pengene 
vil i år gå til Frelsesarmeens julegryte og brukes til å hjelpe dem i Kristiansand som 
ikke har det så godt. 

Vi gjør dette for å sette fokus på at jula dreier seg om mer enn å få og kanskje finne 
gleden ved å hjelpe andre.  

 

 

UKENS FAGLIGE MÅL    
Norsk Vrdere egen og andres fortellinger ved hjelp av kriterier. 

Forklare hva et substantiv er og bøye det. 
   

Matematikk Jeg kan runde av tall og bruke dette i overslagsregning.    
Engelsk Jeg kan skrive en tekst på engelsk om min favoritt årstid 

og hva jeg liker å gjøre på denne årstiden. 
   

Sosialt mål Si en fin ting til noen du tror trenger det.    
 
  

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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mailto:sigurd.schaathun@kristiansand.kommune.no


 

 
UKENS LEKSER 
til tirsdag LESE: 20 min i selvvalgt lesebok. 

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

til onsdag LESE: Stairs 5: Step 1 s. 50. Step 2  s. 51. 
SKRIVE:  Finn minst 5 substantiv i teksten du har lest. Sett a eller an 
foran og lag nye setninger med ordene du har funnet i engelsk skrivebok. 
 
HUSK: Gymtøy!!  

til torsdag LESE:Samfunnsfag:  Les s. 80 -83. Gjenfortell til en voksen det du leste 
om.  
SKRIVE:  Øv på  årstider ca 10 minutter.  Finn en aktivitet på bunnen av 
denne siden: 
https://stairsonline5.cappelendamm.no/stairsonline567/kapittelside.
html?tid=943065 
HUSK: Tøy til K&H 

til fredag LESE: Fra s. 95 i Tekstboka i norsk. Les i ca 10 minutter.  
SKRIVE: Velg 4 verb og bøy dem i norsk skrivebok. Se eksempel 
puggeboksen. 
ANNET: Arbeid 15 minutter på Multi Smart Øving 
HUSK: Tøy til K&H 

 
 
UKENS BEGREPER UKENS ØVEORD 
Mesopotamia, Islam, avrunding, Overslag ved- også- slik- igjen- fikk 
UKENS GLOSER PUGGEBOKSEN 
 

always alltid 
lake innsjø 
awsome fantastisk 
beach strand 
later senere 
 

å spille-spiller-spilte-har spilt- hadde spilt 

 

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 

 

https://stairsonline5.cappelendamm.no/stairsonline567/kapittelside.html?tid=943065
https://stairsonline5.cappelendamm.no/stairsonline567/kapittelside.html?tid=943065
mailto:lineoevrevik@kristiansand.kommune.no
mailto:beate.rodland@kristiasand.kommune.no
mailto:sigurd.schaathun@kristiansand.kommune.no

