
 

 
 

 

Mosby Oppvekstsenter 
 

7. trinn skoleåret 2019-20 
Ukebrev - uke 4 

 

INFORMASJON 
 
Leksehjelp er i gang igjen på tirsdager fra kl 14.25-15.25. Håper mange vil benytte 
seg av dette tilbudet. Husk at det er mulig å ta rutebussen hjem etterpå. Elevene har 
også fått utdelt info om fritidsklubbens tilbud denne våren. De arrangerer leksekafé 
og junior, samt flere turer og spennende opplegg.  
 
Denne uken skal vi velge nye trivselsledere. Håper mange har lyst til å bidra til den 
gode jobben TL gjør for skolen vår. 
 
Vi opplever ofte at elevene kommer på skolen uten oppladet ChromeBook. Håper 
alle kan ha et lite nyttårsforsett om å lade denne hjemme, slik at den er klar til bruk 
på skolen. 
 
Fredag er det kafé og det selges Tine-varer for 20 kroner. 
 
Det blir prøve i samfunnsfag på fredag. 
 
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 vet hva som kjennetegner et dikt. Jeg kan reflektere over innhold 
og form i diktet. Jeg kan skrive et dikt.  
 

Matematikk Jeg kan tegne og konstruere vinkler og trekanter. 
 

Engelsk Jeg vet hvilke lyder lydskrifttegnene /e /, /æ/ og /a:/ og /ɔ: 
representerer. Jeg kan bøye og bruke de sterke verbene i 
puggeboksen. 
Jeg vet at adverb forteller noeom hvordan noe gjøres.  

Sosialt mål Jeg bruker innestemme i klasserommet og gir andre arbeidsro. 

 

Foreldrekontakt: Marianne Berg Stølen 91645307 / Vara Tone Myhra 41412176 
E-post til kontaktlærere: 
rune.flatebo@kristiansand.kommune.no 
Kontaktlærertid: Onsdag kl. 10.25 - 11.10 

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:. Step I og II: Les og lær s. 86 i Stairs. Skriv 5 setninger der du 
bruker adverbene quietly, happily, slowly, easily. 
HUSK: Underskrift på ukeprøven. 
  

til onsdag LESE: Samfunnsfag s. 5-16. Les ekstra nøye på fakta rammene, og 
skriv gjerne notater mens du leser. 
MATTE: Jobbe minst 15 minutter på Multi Smart Øving.  
  

til torsdag LESE: Samfunnsfag s. 5-16. 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 10 faktasetninger fra kapittelet “Identitet og kultur”. 
Gjør oppgaven på Classroom.  
 

til fredag HUSK: Prøve i samfunnsfag. 
LESE: Samfunnsfag s. 5-16. Les ekstra nøye på fakta rammene, og 
skriv gjerne notater mens du leser. 
 

 
 
 

 Irregular verbs. 

 Step I +II: 
have         had        had 
hide          hid         hidden 
hit             hit          hit 
 
Step II: 
hang        hanged    hung 
hear         heard      heard 
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