
 

 

 

Mosby Oppvekstsenter 
 

3. trinn skoleåret 2020-21 
Tema - Et hav av muligheter  

Uke 41  
 

INFORMASJON 
Vi begynner med et nytt temaperiode denne uken som vi kaller “Et hav av muligheter.               
Fokuset blir på miljø, bærekraft og TV - aksjonen. Vi ønsker å utfordre barna på hva som er                  
bærekraftig og forstå mer hvordan forbruk og miljø henger sammen, hvordan våre daglige             
handlinger kan bety noe for deres fremtid og planeten. Ambisiøse mål, men vi gleder oss til                
å jobbe med dette.  

Denne uken får elevene med seg hjem informasjon om skoleløp. Vi vil gjennomføre et              
skoleløp til inntekt for TV aksjonen 2020. Selve løpet vil vi gjennomføre i skoletid, men dere                
må hjelpe elevene til å finne sponsorer i nabolaget/ familien. Vi tror dette er en morsom og                 
forståelig måte for elevene å yte litt for en god sak. Vi kommer til å snakke mye om årets TV                    
aksjon slik at de forstår godt hva de samler inn penger til. På foreldremøte ble vi enige om at                   
vi holder basar i skoletiden uten dere foresatte. Dere kan sende gevinster- innpakket             
-allerede denne uken. Send en, to eller flere små ting, men alt skal være gjenbrukt. Ikke kjøp                 
noe! Det er lov å tenke klær, leker, hjemmelaget ting som syltetøy, knekkebrød, kjeks,              
strikket ting også. 

 

Ipad: elevene MÅ ha med Ipad hver dag (utenom turdagen) og den skal være ladet. Vi ber                 
dere foresatte sjekke at deres private mail og telefoner er ikke satt opp på Ipaden. Det er                 
elevenes verktøy og skolens eiendel. Vi lærere har innsyn og kan lese deres private              
korrespondanse. Vi ønsker at dere foresatte tar ansvar for at elevene ikke spiller spill med               
aldersgrense på skolens Ipad. Så vidt vi kan se Fortnight har 12 års grense og dermed ikke                 
anbefalt for 8- åringer.  

 

UKENS FAGLIGE MÅL    
Norsk Jeg kan stille kritiske spørsmål. Jeg kan lytte til en 

faktatekst og gjengi innholdet. 
   

Matematikk Jeg kan løse matematiske problemer ved å bruke addisjon 
og subtraksjon.  

   

Engelsk Jeg kan lese ukens tekst på engelsk. Kan ukas ord.    
Sosialt mål Jeg bruker vennlig stemme og høflig språk. 

Jeg arbeider rolig uten å forstyrre noen.  
Jeg deler med andre. 
Jeg hører etter og følger beskjeder. 
 
 

   

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.  

ENGELSK:Ta oppgavene to ganger i løpet av uken slik at du kan dem. 
https://link2.fagbokforlaget.no/exercises/link-2-1-daily-routines-exer
cises/5f018f87b7f15c0011b88ad8  
ANNET: Les om skoleløpet og finn sponsorer med en voksen hjemme. 
HUSK: Skiftetøy i pose hvis du trenger etter ferien. 

til onsdag LESE: Leseboka du fikk med deg hjem.  
SKRIVE: Øveord.  
ANNET: 
https://link2.fagbokforlaget.no/exercises/link-2-1-daily-routines-exercises/
5f018f87b7f15c0011b88ad8  
HUSK:  

til torsdag LESE:  Leseboka du fikk med deg hjem.  
SKRIVE:  Matteark. 
ANNET:  
HUSK: Mappa med lekser og lesebok.  

til fredag LESE:  
SKRIVE:  
ANNET: Husk å ta ut ipad fra sekken din.  
HUSK: Ved i sekken og mat til uteskole.  

 
 
UKENS BEGREPER UKENS ØVEORD 
skoleløp, basar, miljø, bærekraft, TV- 
aksjon  

søppel, sortere, plast, vann, rydde 

UKENS GLOSER PUGGEBOKSEN 
 

tree - tre insect - insekt  
trees - trær  mushroom - 

sopp 
lizards - firfisler root - rot 
butterfly - 
sommerfugl 

roots - røtter 

spider - 
ederkopp  

 

 

 
Hello! How are you?  
I am fine, thank you.  
I am good, thank you.  
 
Hello, nice to see you!  
 
“s” på slutten av en substantiv( navn på 
ting) i engelsk betyr at det er flere av den. 
one spider - many spiders  
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