
Mosby Oppvekstsenter
7. trinn skoleåret 2021-22

Ukebrev uke 41 (11.-15.okt)

INFORMASJON
Vi får besøk av skolefotograf mandag og tirsdag denne uka.

Vi ser at det er for mange som ikke legger særlig arbeid i leksene. Fint om elevene
viser leksene hjemme. 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.

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

Husk turdag på onsdag. Da legges Chromeboka hjemme. Ta med blyant.

Samtaleskjema blir sendt hjem denne uka og skal være ferdig til fredag.
Konferansene blir i uke 42 og 43. Dere får oversikt om tider i løpet av uka.

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, også desimaltall.
Engelsk I can use idioms when I write and talk.
Sosialt mål Jeg fokuserer på å komme for i gang med oppgaver. Kan

du ta ansvar kan du også få goder som krever at du jobber
selvstendig.
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UKENS LEKSER
Mandag LESE: Første side av “Bestemors kjøretur”.

Se: Campus Inkrement. Lær om deling med flere siffer og gjør oppgaver
Tirsdag LESE: Andre side av “Bestemors kjøretur”.

HUSK: Samtaleskjema!
Onsdag LESE: Tredje side av “Bestemors kjøretur”.

Engelsk: Les resten av teksten som ligger på skolestudio: Football with
a twist.

Torsdag SKRIVE: Gjør oppgave 5 i heftet med “Bestemors kjøretur”.
ANNET:
HUSK: siste frist for å levere inn samtaleskjema.

UKENS BEGREPER UKENS ØVEORD
mangfold, tyngdekraft, organismer
UKENS GLOSER PUGGEBOKSEN

on the one hand på den ene side
on the other
hand

på den andre
side

in my opinion etter min mening
pitch bane
keen ivrige
field bane
ropes tau
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