
 

 

 

Mosby Oppvekstsenter 
 

3. trinn skoleåret 2020-21 
Tema - Alle med Ukebrev - uke 39  

 

INFORMASJON 
Siste uke før høstferien. Onsdag blir det foreldremøte i klasserommet fra 20.00 -21.00. Kun              
en foresatt fra hvert hjem kan være med på grunn av smittevernreglene. Se info på               
hjemmesiden også.  

Vi må virkelig klappe for dere hjemme og elevene! Uke etter uke får vi inn flotte lekser fra                  
nesten samtlige! Vi ser enorm fremgang disse ukene både i lesing og skriving! Takk for at                
dere hjelper barna hjemme, det er virkelig givende å se at alle gjør fremgang. Det er flott at                  
barna deres vil lære, stolte når de leverer flotte arbeider og vi er glad for å kunne gi masse                   
positive tilbakemeldinger til dem. Det er nå leksehjelp for dem som har meldt seg på hver                
onsdag på biblioteket fra 7.45 -8.45.  

Denne uka er det uteskole. elevene trenger ikke å ha med Ipad til skolen. 

Uka som var snakket vi mye om dyrevern, hvordan vi kan passe på dyr, forskjellen mellom                
husdyr, ville dyr og kjæledyr. Dette er et tema som opptar mange i klassen. I lekseplanen er                 
det lit ekstra for dem som er like “dyregale” som læreren;-). Vi avslutter temaet “Alle med”                
denne uken og begynner på nytt temaperiode etter ferien der fokuset blir bærekraft, TV-              
aksjonen og miljø.  

Elevene har fremmet nytt forslag til elev dagen. Spille/ bakedag fikk flest stemmer og vi skal                
få til en elevdag i neste temaperiode også!  

Vi ønsker alle en god ferieuke og masse hygge sammen med barna hjemme, på SFO og på                 
tur!  

 

UKENS FAGLIGE MÅL    
Norsk Jeg kan skrive alle tallene riktig.    
Matematikk Jeg kan regne subtraksjon uten tierovergang og addisjon 

med tierovergang. 
   

Engelsk I can play a game from a different country. I can say what I 
like to do. I can write what I like to do. 

   

Sosialt mål Jeg holder armer og bein for meg selv. kan holde en 
meters avstand.  
Jeg kommer presis til timene.  
Jeg går raskt og rolig til plassen min. 
Jeg bruker innestemme.  
Jeg holder alltid orden på tingene mine på skolen.  

   

 

Foreldrekontakt:  
E-post til kontaktlærere: 
loyko.nikolett@kristiansand.kommune.no  
Tel :41601818 

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

 

mailto:loyko.nikolett@kristiansand.kommune.no


 

UKENS LEKSER 
til tirsdag LESE: Leseboka du fikk med deg hjem, husk å skrive på Lesearket.  

SKRIVE: 
https://link3.fagbokforlaget.no/exercises/link-3-1-time-to-play-exercises/5f
154417c09ad200125bab8c denne leksa er to dager på rad slik at du kan 
ordene godt!  
ANNET: 
https://www.nysgjerrigper.no/bladet/2018-2/har-dyr-personlighet/  
HUSK:  

til onsdag LESE: Leseboka du fikk med deg hjem.  
SKRIVE:  
ANNET: 
https://link3.fagbokforlaget.no/exercises/link-3-1-time-to-play-exercises/5f
154417c09ad200125bab8c  
HUSK: Foreldremøte kl 20.00. 

til torsdag LESE: Leseboka og mappa som du skal levere med lekser.  
SKRIVE: Skriv øveordene i boka di!  
HUSK: Vi skal lage pai på bål på fredag. Har du epler/ pærer/ plommer i 
hagen som du kan ta med? Ta det med torsdag. Ikke kjøp, bare plukk!  

til fredag LESE:  
SKRIVE:  
ANNET:  
HUSK: Ved i sekken hvis du har. Klær og mat til å være ute. 

 
 
UKENS BEGREPER UKENS ØVEORD 
døgn, helg, ukedag, ferie sju, åtte, elleve, tolv, tretten, fjorten 
UKENS GLOSER PUGGEBOKSEN 
 

What are you 
doing? 

Hva gjør du nå? 

What do you like 
to do? 

Hva liker du å 
gjøre? 

What are you 
good at? 

Hva er du flink 
til?  

  
  
 

What are you doing? What is she/he 
doing?  
 
She/he is playing tag/ swinging/drawing/ 
sitting.  
 
What do you like to do?  
I like to play/ swim/ draw/…… 
 
 What are you good at? 
I am good at dancing/ skipping rope/ 
playing football….. 

 

Foreldrekontakt:  
E-post til kontaktlærere: 
loyko.nikolett@kristiansand.kommune.no  
Tel :41601818 

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