
Mosby Oppvekstsenter
7. trinn skoleåret 2021-22

Ukebrev uke 2  (10. - 14. jan.)

INFORMASJON
Vi er så heldige at Jenny kommer tilbake til oss. Vi ønsker henne hjertelig
velkommen  tilbake!

Vi har sammen med elevene kommet frem til at vi skal prøve oss uten lekser, det vil
si at hvis de jobber effektivt på skolen og blir ferdig med det de skal gjøre på skolen,
har de leksefri hjemme. Men hvis de ikke får gjort forventet arbeid på skolen, kan det
bli arbeid å gjøre hjemme. Vi prøver dette i en periode og ser hvordan det går. Den
eneste leksa de får blir av og til å se mattevideoer, slik at de kommer forberedt til
timen. Vi legger beskjeder i Classroom når det er behov for å gjøre ferdig arbeid
hjemme. Glosene i puggeboksen må øves på.

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 12.00 - 12.45  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 lage et manuskript av en vits. Jeg bruke kolon og

apostrof riktig.
Matematikk Jeg kan forklare hva likeverdige brøker er og jeg kan

utvide og forkorte brøker. Jeg kan regne med brøk på
tallinje og gjøre om mellom brøk og blanda tall.

Engelsk I can tell some facts about Australia. I know when to use
“there is”, “it is” and “there are”.

Sosialt mål Jeg rydder på plassen min, før jeg går til friminutt eller
hjem.
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UKENS LEKSER
Mandag Matte: Gjør oppgaver og se video på Campus.

ANNET: Gjør ferdig norsk, hvis du ikke ble ferdig på skolen
HUSK: Forkle og (hårstrikk).

Tirsdag Gjør ferdig, norsk, engelsk og matte, hvis du ikke ble ferdig på skolen.
Onsdag Gjør ferdig, norsk, engelsk og matte, hvis du ikke ble ferdig på skolen
Torsdag Gjør ferdig, norsk, engelsk og matte, hvis du ikke ble ferdig på skolen

UKENS BEGREPER
sketsj, kolon, apostrof, blanda tall.

UKENS GLOSER

inf/presens preteritum perf.partisipp norsk

to bet bet bet å vedde

to cost cost cost å koste

to hurt hurt hurt å skade

to sing sang sung å synge

to swim swam swum å svømme

For å skille mellom there is/are og it is kan det være til hjelp å tenke:
there is/are = det finnes, det eksisterer
it is = det er
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