
Mosby Oppvekstsenter
7. trinn skoleåret 2021-22

Ukebrev uke 17 (25.- 29.april)

INFORMASJON
Det er ikke uteskole på tirsdag, men på fredag skal vi plukke søppel langs og i
Høiebekken sammen med 6. trinn. Det er lurt å ha på seg tøy som det ikke er så
nøye med.

Mandag 2. mai får elevene andre dose av HPV-vaksinen.

Minner om foreldremøte til onsdag kl. 17.00. Her vil det bli informasjon om leirskole,
så håper at alle kan komme. Etterpå blir det foreldrenettverks-møte. Vi prøver å
holde oss innenfor en time på hvert møte.

IST: Ved sjukdom og andre beskjeder vil vi at dere benytter SMS til fellesnummer 59 44 45
19 for å gi beskjed. Da ser kontaktlærerene og administrasjonen meldinga. Send SMS til 59
44 45 19 med kodeord MOS7.

Beate har kontaktlærertime mandager fra 10.15 - 11.00 og hun kontaktes da på
skolens nummer 907 09 311.Line har kontaktlærertime fredag klokka 10.15 - 11.00,
og hun kan kontaktes på skolens nummer 907 09 311.

UKENS FAGLIGE MÅL
Norsk Jeg kan beskrive virkemidler som brukes i reklame. Jeg

Jeg kan bruke da/når riktig.
Matematikk Jeg kan programmere med algoritmer, hvis og løkker.
Engelsk I can plan and make a logg. I know some irregular verbs.
Sosialt mål Jeg husker å rekke opp hånda og ikke prate før jeg får

ordet.
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UKENS LEKSER
Tirsdag Se videoene som ligger klar til deg i Campus og gjør oppgavene som

følger med.
Onsdag Gjør ferdig oppgaver  hvis du ikke ble ferdig på skolen.
Torsdag Gjør ferdig oppgaver  hvis du ikke ble ferdig på skolen.

UKENS BEGREPER UKENS ØVEORD
layout, algoritme, ● Da brukes for å fortelle om noe som skjedde en

gang, i fortiden. Eksempel: Da jeg gikk ut av
døra, så jeg at bilen var borte.

● Når brukes for å fortelle om noe som skjer nå,
som skal skje, eller som har skjedd flere
ganger. Eksempel: Når jeg får spart nok
penger, skal jeg kjøpe meg ny mobil.

UKENS GLOSER

inf/presens preteritum perf.partisipp norsk

wear wore worn å ha på

break broke broken å ødelegge

speak spoke spoken å snakke

shake shook shaken å riste

take took taken å ta
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