
 

 

Mosby Oppvekstsenter 
 

4. trinn skoleåret 2019-20 
Ukebrev – uke 38 

 

INFORMASJON 
● Det blir tur torsdag. Vi kommer til å brenne bål.  Hvis du skal grille 

pølser er det fint om du tar med pølsepinne og litt ved. 
● Tilbakemelding i forhold til bussen; Tilbakemelding er sendt videre. Vi håper 

at alle bussene kjører der de skal. Viktig at dere gir oss tilbakemelding hvis 
noe annet skjer igjen.  

● Elevene får ha med seg hjem iPadene nå. Det er viktig at elevene har med 
seg iPaden på skolen hver dag, de må også være ferdig ladet hjemme.  

● Vi mangler fortsatt noen samtykkeskjemaer. 
● Vi oppfordrer alle til å sende med en sunn og enkel niste.  
● SMS til skolen sendes til 59 44 45 19 med kodeord MOS4. Det er viktig å 

skrive navnet til eleven i meldingen. 
 

Hilsen Øystein, Grethe, Janne, Ragnhild og Elin. 
 

UKENS FAGLIGE MÅL  

Norsk Jeg kan gjenkjenne og bruke språklige virkemidler som 
gjentakelse, kontrast og enkle språklige bilder. (Vi jobber med 
dikt) 

 

Matematikk Jeg kan lese av og plassere i et koordinatsystem.  
Engelsk Jeg kan bruke riktig form av verbet to be til ulike pronomen. 

( f.eks I am going, he is going, they are going) 
 

Samfunnsfag Jeg vet at gallup er det samme som meningsmåling. En meningsmåling 
er svaret på en spørreundersøkelse.  

 

Sosialt mål Jeg er en god venn! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foreldrekontakt: Ragnhild Kvanneid Hagen 
E-post til kontaktlærere: 
Oystein.kostol@kristiansand.kommune.no 
Grethe.holberg@kristiansand.kommune.no 

Telefon til skolen: 38 06 61 80 
Meldinger: MOS3: 59 44 45 19 
Hjemmeside: minskole.no/mosby 

 

mailto:Oystein.kostol@kristiansand.kommune.no


UKENS LEKSER 
til tirsdag LESE:  Lesehefte 

Engelsk: Øv på glosene på Karate Squid.(30 min pr. uke. Du bestemmer 
selv hvilken dag du gjør det) 
Matte: Multi smart øving. Samlet 30 minutter i løpet av uka. 
HUSK:  

til onsdag LESE: Lesehefte 
Engelsk: Øv på glosene på Karate Squid.(30 min pr. uke. Du bestemmer 
selv hvilken dag du gjør det) 
 Matte: Multi smart øving. Samlet 30 minutter i løpet av uka. 

til torsdag LESE: Lesehefte 
Engelsk: Øv på glosene på Karate Squid.(30 min pr. uke. Du bestemmer 
selv hvilken dag du gjør det) 
Matte: Multi smart øving. Samlet 30 minutter i løpet av uka. 
Husk: Vi skal på tur. 

til fredag LESE: Lesehefte 
Engelsk: Øv på glosene på Karate Squid.(30 min pr. uke. Du bestemmer 
selv hvilken dag du gjør det) 
 Matte:Multi smart øving. Samlet 30 minutter i løpet av uka. 

 
UKENS BEGREPER UKENS ØVEORD 
figur, figurdikt, biodikt, kontraster, 
skrøne 

 

UKENS GLOSER PUGGEBOKSEN 
 

 

  
 
I am going 
you are going 
he is going 
she is going 
it is going 
we are going 
you are going 
they are going 
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