
  Uke 21 Mosby Oppvekstsenter 4. trinn Tema: Jeg i verden

BESKJEDER:

★ Chromebook maskinene må lades hjemme. Laderen skal bli liggende hjemme hos
elevene. Ukas gloser finner elevene på Classroom og ukebrevet er på hjemmesiden.

★ PS! Elevene har fått nye Feide passord som de må kunne utenat.
★ Det er skolefri torsdag og fredag denne uken.

Dette skjer fremover:

➢ Leksehjelp onsdag morgenen flyttes til onsdag ettermiddag fra og med uke 11. Elever
fra 3. og 4. trinn møtes i 3. trinns klasserom. Leksehjelpen varer fra kl. 13.30-14.30.

➢ Det er da sommerfest for hele oppvekstsenteret og 4.trinn har ansvar for
gjennomføringen. Les eget skriv i postmappa. Denne dagen MÅ alle foreldre stille opp
på dugnad.

Alt overskudd går til klassen, så her kan vi gi elevene ei god klassekasse for noen
timers dugnad.

➢ Det er nå bestilt overnattingstur 1.-2. september ved Paulen gård. Lise, Nina, Jarle,
Andreas og Sanela blir med i tillegg til Nikolett. KAnskje kan vi bruker  noe av
inntektene fra 8.juni til leie og mat/kos på denne turen? Blir ca 1000 kr leie med telt
og gapahuk + mat.

Hilsen  Nikolett, Ruby og Elin

Ukas gloser:

Preposisjoner. Du skal kunne

preposisjonene på lista som

du finner i Classrom

i engelsk mappe for uke 20.

to whisper - å viske

to smash - å knuse

to continue - å fortsette

Øveord og begreper:

bank

bankkort

spare

låne

økonomi

tjene penger

spare penger

ukelønn

Kontaktinfo:
Telefon til skolen (og skolens ansatte): 907 09 311
Hjemmeside: minskole.no/mosby
Meldingsbok: Mos4 til 59 44 45 19
Trinntelefon : 904 74 994

Kontaktlærertid:
Kontaktlærer Nikolett: mandager 13.15 -14.15
nikolett.loyko@kristiansand.kommune.no

Foreldrekontakt: Marianne Aagesen 902 65 454

Vara: Torunn Olsen 415 06 754

http://www.minskole.no/mosby
mailto:nikolett.loyk@kristiansand.kommune.no


UKAS LEKSER: til tirsdag til onsdag til torsdag til fredag

Matematikk Leksefri, det vil si:
Bruk uka på å sykle, leke ute, gå
tur og vær aktiv med dine venner.

fri fri

Norsk Les 15 min fritidslesing i boka
di / bok du fikk på skolen.

Engelsk Øv på ukas ord Øv på ukas ord

Husk! Ta med bøker du skal bytte
på biblioteket.

Er det opphold, har vi
utegym.

Matematikk Norsk Engelsk Sosialt mål

Jeg kan lage en budsjett.  Jeg vet
hvor penger kommer fra.

Jeg kan føre inn addisjon og
subtraksjon med desimaltall i
matteboka.

Jeg kan lage en handleliste. Jeg vet hva en preposisjon er, jeg kan si

eksempler og jeg kan bruke noen

preposisjoner både når jeg snakker, lytter

og skriver på engelsk.

Jeg bruker innestemme.
Jeg kan avslutte en lek når
friminuttet er over.
Jeg holder orden i hylla mi.
Jeg kan lytte og ta et valg.
Jeg kan begrunne synspunktet
mitt.


