
Mosby Oppvekstsenter
7. trinn skoleåret 2021-22

Ukebrev - uke 39 (27.sept.- 01.okt.)

INFORMASJON
Det blir fotografering av klassebilde og portretter mandag og tirsdag i uke 41, altså
rett etter høstferien.

Her finner dere informasjon fra kommunen om coronavaksineringen for elevene:
https://www.kristiansand.kommune.no/aktuelt/2021/i-gang-med-vaksinering-av-12-1
5-aringer/

HUSK:  LADET CHROMEBOOK OG INNESKO TIL Å HA I HYLLA.

Det er fremdeles elever som ikke har sett videoer og gjort matematikkoppgavene
som er lekse. Det er viktig at elevene gjør matematikkleksa til oppsatt dag.

Etter høstferien begynner vi på nytt tema: “Et hav av muligheter”.

Ønsker dere alle en fin høstferie i uke 40.

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 torsdag klokka 12.00 - 12.45, og hun kan kontaktes
på skolens nummer 907 09 311.

UKENS FAGLIGE MÅL
Norsk Jeg kan beskrive hvordan en fortelling er bygd opp. Jeg

kan bruke verb, adverb og adjektiv til å variere språket i en
fortelling.

Matematikk Jeg kan dividere tall med flere siffer. Jeg kan forklare hva
det vil si å primtallsfaktorisere.

Engelsk I know how I can change words into contractions.
Sosialt mål Jeg følger klassens regler.

Foreldrekontakt: Monica Hagen, 94 01 07 02. Vara: Anne Berit N. Egeland, 90674796.
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

https://www.kristiansand.kommune.no/aktuelt/2021/i-gang-med-vaksinering-av-12-15-aringer/
https://www.kristiansand.kommune.no/aktuelt/2021/i-gang-med-vaksinering-av-12-15-aringer/
mailto:line.oevrevik@kristiansand.kommune.no
mailto:beate.rodland@kristiansand.kommune.no


UKENS LEKSER
Mandag Matematikk: Gjør arket der du gjør om mellom måleenhetene.

Tirsdag LESE: Livsfarleg Jungel på skolestudio.
Begynn gjerne på oppgavene i matematikk som du finner på Campus
Matte.
HUSK: Vaksine på onsdag.

Onsdag Matematikk: Se videoen og gjør oppgaver som ligger i “før timen” til
timen vi skal ha på torsdag. Du finner dette i Campus matte. Bruk
kladdeboka di.
ANNET:
HUSK:

Torsdag SKRIVE: Make sentences with all four of the contractions in your red
English book.

UKENS BEGREPER UKENS ØVEORD
hypotese, metode, utforke, måleenhet, cm, dm, m.
Måleenheter: (repetisjon) PUGGEBOKSEN

Example on contractions:
I am - I`m
do not - don`t
you are - you`re
has not - hasn`t

Foreldrekontakt: Monica Hagen, 94 01 07 02. Vara: Anne Berit N. Egeland, 90674796.
E-post til kontaktlærere:
line.ovrevik@kristiansand.kommune.no
beate.rodland@kristiansand.kommune.no
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Hjemmeside: minskole.no/mosby
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