
 

 
 

 

Mosby Oppvekstsenter 
 

7. trinn skoleåret 2019-20 
Ukebrev - uke 3 

 

INFORMASJON 
Fredag er det kafé og det selges vafler til 10 kroner pr. stykk. Det kommer til å 
være kafesalg med Tine-varer eller pizzaboller for mellom 15-20 kroner hver fredag 
frem til vinterferien. 
 
Det blir også ukeprøve på fredag. 
 
Neste fredag (24. januar) skal vi ha prøve i samfunnsfag (side 5-16)  i kapittelet 
identitet og kultur.  
 
Dersom noen skulle ha behov for å søke eleven fri én eller flere dager må 
permisjonsskjema benyttes. Dette finner dere på https://www.minskole.no/mosby. 
Annet fravær meldes med kodeord MOS7 til 59 44 45 19. Send meldingene før 
08:15 - da rekker vi å lese meldingen før vi starter skoledagen.  
 
 
 
 
UKENS FAGLIGE MÅL 

Norsk Jeg kan skille pronomen fra andre ordklasser.  
Jeg kjenner de forskjellige gruppene av pronomener.  
 

Matematikk Jeg kan sette navn på deler av en sirkel, som radius, diameter, 
omkrets og sektor. Jeg vet hva radius, diameter, omkrets og sektor er. 
 

Engelsk Jeg vet hvilke lyder lydskrifttegnene /e /, /æ/ og /a:/ representerer. Jeg 
kan bøye og bruke de sterke verbene i puggeboksen. 
 

Sosialt mål Jeg bruker innestemme i klasserommet og gir andre arbeidsro. 
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UKENS LEKSER 

til tirsdag LESE: Les  og lær om ukas lydskriftttegn på side 235 i Stairs. Øv god på de 
uregelrette verba.  
HUSK: Underskrift på ukeprøven. 
            Øve på ukas begreper, øveord og gloser. 
  

til onsdag LESE: Les minst 15 minutter i valgfri bok  
MATTE: Jobbe minst 15 minutter på Multi Smart Øving.  
HUSK: Øve på ukas begreper, øveord og gloser. 
  

til torsdag LESE: Samfunn s.10-16. Les minst 2 ganger stille, og så leser du et avsnitt 
høyt for en voksen. Få en voksen til å stille deg noen spørsmål fra teksten.  
SKRIVE: Lag minst 5 spørsmål og svar. Klarer du å lage flere? 
Gjør oppgaven på Classroom.  
HUSK: Øve på ukas begreper, øveord og gloser. 
 

til fredag LESE: Les minst 15 minutter i valgfri bok. 
MATTE: Ark.  
HUSK: Øve til ukeprøven. 

 
 
UKENS BEGREPER UKENS GLOSER 

Personlig 
pronomen 

Er ord som kan stå i stedet for andre 
ord. Personlig pronomen viser ofte til 
personer. 
 

 
Irregular verbs: Step I + II 
 
get         - got         -  got 
  
give       - gave       - given 
 
go         - went      -  gone 
 
----------------------------------------- 
 
Step II: 
 
forget   - forgot       -  forgotten 
 
grow    - grew         -  grown 
 
 
 

Spørrepronomen Innleder spørresetninger. 
Hvem, hva, hvilke/hvilken/hvilket er 
spørrepronomen. 
 

Radius Avstanden fra sentrum til sirkellinjen. 
 

Diameter Avstanden fra et punkt på sirkellinjen 
til et motstående punkt på sirkellinjen 
gjennom sentrum. 
  

Sektor En del av sirkelflaten. 

UKENS ØVEORD:  fjelltopp, buddhister, gjenfødelse, illustrasjon, skjønnhet 
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