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Ukebrev - uke 37 

 

INFORMASJON 
Hyggelig å treffe dere igjen på foreldremøte. Elevene har fått med seg hjem et 
referat. 
 
I forrige uke hadde vi en flott skolestart samling. Sara Emilie ble valgt til 
elevrådsleder, og vi ønsker henne lykke til med oppgaven. 
 
TL starter opp igjen denne uka. 
  
På tirsdag er det HPV vaksine. 
  
På fredag blir det ukeprøve. Øv godt på ukas mål.  

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 lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom 
mening og fakta.  
Jeg kan uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for 
andres.  
Jeg kan skrive ord med dobbel konsonant riktig.  
 

Matematikk Jeg kan plassere positive og negative tall på en tallinje. 
Jeg kan regne med negative tall. 

Engelsk  I can write a short summary of a movie I have seen. I know the 
difference between regular and irregular verbs. I can conjuct the verbs 
be, become and begin. 
 

Sosialt mål Jeg samarbeider godt med læringspartneren min. 

 
 
 
 

Foreldrekontakt: Marianne Berg Stølen 91645307 / Vara Tone Myhra 41412176 
E-post til kontaktlærere: 
rune.flatebo@kristiansand.kommune.no 
Kontaktlærertid: Fredag kl. 12.00 - 12.45 

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

til tirsdag LESE: 
https://skole.salaby.no/5-7/engelsk/english-speaking-countries/australia/fa
cts-about-australia 
 
Step I:  Read and listen to at least two paragraphs about Australia at Salaby + 
the glossary at the right side of the thext.  
Step II: Read and listen to at least 4 paragraphs about Austarlia at Salaby + 
glossary at the right side of the text 
SKRIVE: Write the glossary in your writing book.  
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 med Multi Smart Øving.  
HUSK: Gymtøy 
             Øve på ukas begreper,øveord og gloser 
 

til torsdag LESE: Naturfag s. 17-20. 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:  Skriv ned 5 til 10 faktasetninger om sopp på Classroom.  
HUSK: Øve på ukas begreper, øveord og gloser. 
 

til fredag LESE: Les minst 15 minutter i valgfri bok. 
Matte: Ark. Bruk denne tallinjen når du gjør oppgavene. 
https://apps.mathlearningcenter.org/number-line/ 
HUSK: Øve på ukeprøven. 
 

 
UKENS BEGREPER UKENS GLOSER 

Negative tall Er tall som er mindre enn 0. be    - am/is/are -was/were - been 
 
 
become    -/s       - became   -   become 
begin       - /s         - began      -   begun 
  
  

Kommune Er byen eller bygda der du bor.  
Fylke En samling av flere kommuner i 

området rundt deg.  
Valgomat Svare på ulike spørsmål for å 

finne ut hvilket parti du er mest 
enig med. 

Stemmerett At man har lov  til å være med å 
bestemme i et valg. 

UKENS ØVEORD  stemme, kommentere, konkurranse, interesse, vinne 

 

Foreldrekontakt: Marianne Berg Stølen 91645307 / Vara Tone Myhra 41412176 
E-post til kontaktlærere: 
rune.flatebo@kristiansand.kommune.no 
Kontaktlærertid: Fredag kl. 12.00 - 12.45 

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

 

https://skole.salaby.no/5-7/engelsk/english-speaking-countries/australia/facts-about-australia
https://skole.salaby.no/5-7/engelsk/english-speaking-countries/australia/facts-about-australia
https://apps.mathlearningcenter.org/number-line/
mailto:rune.flatebo@kristiansand.kommune.no

