
Mosby Oppvekstsenter
7. trinn skoleåret 2021-22

Ukebrev - uke 33 - 34 (19.og
27.august)

INFORMASJON
Velkommen tilbake til siste år på barneskolen og til et helt nytt oppvekstsenter! Vi
gleder oss masse til å være sammen med dere her!

Vi har gleden av å ønske ei ny jente velkommen i klassen; hun heter Jenny og
kommer til oss fra Prestheia skole. Vi vet dere vil ta godt imot henne.

De voksne på trinnet: Beate og Line (kontaktlærere), Rachel, Susanne og Randi
(timelærere) og Mai Britt (fagarbeider). Susanne jobber redusert og Monica
Andersen blir vikar for henne.

Hver mandag har vi dobbeltime gym, da er det viktig at elevene har skiftetøy og et
håndkle, for vi skal dusje etter gym.

Fint om elevene har innesko til bruk på skolen. Elevene har egen hylle og knagg i
ganga der de kan ha skift og innesko.

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 tirsdager fra 12.00 - 12.45  og hun kontaktes da
på skolens nummer 907 09 311.

● Line har kontaktlærertime tirsdag klokka 12.00 - 12.45, og hun kan kontaktes
på skolens nummer 907 09 311.

UKENS FAGLIGE MÅL
Sosialt mål Alle med!

Foreldrekontakt:
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


Lekser i uke 34

Lesing: Les minst 1 time i løpet av ukene 33 og 34 i ei bok du velger
selv. (Har du ikke bok, kan du logge inn på Skolestudio og gå
videre til Lesemester eller finne deg ei bok på nb.no. Der
krysser du av på “bøker” og  i venstre kolonne på “barn og
ungdom”. Du får kun tilgang til bøker utgitt før 2001, så spør
gjerne noen voksne hjemme om bøker de likte å lese da de var
på din alder.)

Samfunnsfag Se en nyhetssendig i løpet av uka. Hvor mye av sendingen
handler om valget som skal være i høst? Kan du finne ut hva
slags valg det er i høst og når det skal være?
(Du finner nyhetssendiger her: https://tv.nrk.no/)

Matematikk:
:

Du skal kunne svare på spørsmålene.  Spør oss hvis du er
usikker!
a) ____________ er det samme som å multiplisere.
b) ________________er det samme som å addere.
c) ___________ kan vi også kalle å subtrahere.
d) Når vi _________, dividerer vi.
e) Når jeg adderer tallene 4 og 6 får jeg ____.
f) Jeg multipliserer 3 og 5. Da får jeg______

Skjermfri
ettermiddag: :

Velg en av dagene hvor du ikke er på skjerm fra 14.30-19.00.
Avtal gjerne med noen i klassen om å møtes.

Foreldrekontakt:
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
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