
Mosby Oppvekstsenter
7. trinn skoleåret 2021-22

Ukebrev uke 20 (16. - 20. mai)

INFORMASJON
Det har dessverre vært litt hærverk på uteområdet både i skole og barnehage den
siste tiden. Alle voksne oppfordres derfor til å legge turen innom oppvekstsenteret
når det passer på ettermiddager/ kvelder.  Vi trenger hjelp til å holde uteområdet så
fint som mulig, slik det kan være til glede for alle i bygda i lang tid framover.

Elevene har fått informasjonsskriv om Haraldvigen og lapp med hvem som sitter på
med hvem til Kongshavn på søndag klokka 11. Dere tar kontakt med hverandre om
hvor dere møtes for skyssen. Vi gleder oss til leirskole!

På mandag fikk elevene utdelt to skjema fra ungdomsskolen om valgfag og språk til
høsten. Disse må de levere inn innen torsdag 19.05, da ungdomsskolen må få de
på fredag 20.05.

Tirsdag møter alle på Bunnpris 09.45, da gjør vi klar til oppstilling i 17.mai toget. De
som har flagg må ta det med:)

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 lage og analysere en kampanjeplakat om

Høiebekken.
Matematikk Jeg kan programmere en robot til å utføre et gitt oppdrag.
Engelsk I can describe what I have observed in my logg.
Sosialt mål Jeg tenker positivt om ting jeg synes er litt kjedelig.

Foreldrekontakt: Monica Hagen, 94 01 07 02. Vara: Anne Berit N. Egeland, 90674796.
E-post til kontaktlærere:
line.ovrevik@kristiansand.kommune.no
beate.rodland@kristiansand.kommune.no

Telefon til skolen: 907 09 311
Meldinger: MOS7 til 59 44 45 19
Hjemmeside: minskole.no/mosby

mailto:line.oevrevik@kristiansand.kommune.no
mailto:beate.rodland@kristiansand.kommune.no


UKENS LEKSER
Mandag Se instruksjonsvideoer om hvordan du programmerer LEGO mindstorm

EV3 på pc. Du finner link i Classroom. Vi starter med å kjøre en meter.
Oppdraget er først å kjøre så nøyaktig en meter som mulig. Deretter skal
dere prøve å bruke en sensor som skal få roboten til å stoppe når den
kommer nær noe eller kjører over en svart tape-strek på gulvet.

Tirsdag

Onsdag Gjør ferdig oppgaver  hvis du ikke ble ferdig på skolen.
Du har levert oppgaven om sosiale medier i samfunnsfag?

Torsdag Gjør ferdig oppgaver  hvis du ikke ble ferdig på skolen.
Vi utsetter prøve i programmering til senere.
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