
 

 

 

Mosby Oppvekstsenter 
 

7. trinn skoleåret 2019-20 
Ukebrev - uke 38 

 

INFORMASJON 
Vi har gym mandag og onsdag. Disse dagene må elevene ha med seg joggesko og 
gymtøy. På mandag er det mulighet for å dusje.  
 
Nå på høsten er det mye skiftende vær. Husk gode sko og regntøy.  
 
På fredag blir det ukeprøve. Øv godt på ukas mål. VI tar også med oss engelske verb fra 
forrige uke: be - become - begin s. 238 i textbook.  
 
Skolebussinfo fra Anne: Etter 6. time må elevene som har stopp til og med Rema 1000 gå 
på Høietunbussen og ikke Mosby pga. sitteplasser. 
  
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.  
 
Dette skjer fremover:  
- Høstferie i uke 40  
- Utviklingssamtaler i uke 44 og 45 
 
 
 
UKENS FAGLIGE MÅL 

Norsk Jeg kan lese tekster både på papir og skjerm, og klarer å få med meg 
hovedinnholdet i teksten. 
Jeg vet når jeg skriver å-lyd med å, og når jeg skriver å-lyd med o.  
 

Matematikk Jeg kan addere og subtrahere positive og negative desimaltall. 
 

Engelsk  I can write a short summary of a movie I have seen. I know the difference 
between regular and irregular verbs.I can conjugate regular verbs into past 
continuous. 
 

Sosialt mål Jeg samarbeider godt med læringspartneren min. 
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UKENS LEKSER 

til tirsdag LESE:  
Step I: Read page 21 + glossary: phone, available, taken, eager, hire, interview. 
Step II: Read page 22-23 + glossary: neighbour, grandparents, earn, memory, 
optional, well behaved, scratched, applicants, willing, pick up, - at page 252-3.  
Both levels: Write the words in your writing book and have a close look at the 
“puggeboks”.  
 
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: Samfunn s. 118-121. 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 på Classroom.  
HUSK: Øve på ukas begreper, øveord og gloser. 
 

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

 
UKENS BEGREPER UKENS GLOSER 

Tørråtesopp 
 

Sopp som kan angripe og ødelegge 
potetene. 

Preteritum perfektum (past perfect) 
brukes om noe som hadde skjedd: 
 
She had done her homework before 
she went to the beach.  
(Øverst s. 11 i textbook) 
 
Se leksa til tirsdag for resten av 
glosene.  
  

Trøfler Sopper som er under jorda. 

Spiselige sopper Kantarell, matblekksopp, steinsopp, 
piggsopp og rødskrubb. 

Giftige sopper 
 

Fluesopp, giftig rødskivesopp og 
spiss slørsopp. 

Antibiotika 
 

Bakteriedrepende medisiner. 

UKENS ØVEORD:   innføring, inntrykk, invitere, intervju, inkludere 
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