
Mosby Oppvekstsenter
7. trinn skoleåret 2021-22

Ukebrev uke 44 (1.-5. november)

INFORMASJON
Beate er borte mandag og tirsdag denne uka da hun er på kurs. Hun leser likevel
mailen om det skulle være noe.

Vi utsetter mat og helse til uke 45 og 46 pga vikar. Det blir i stedet uteskole på
tirsdag. Ha med vedkubbe hvis du har, slik at vi kan ha bål. Kle dere etter været. Ta
med et godt sitteunderlag eller liggeunderlag. Vi tar lesekvart ute og gjør oppgaver
på tur. Derfor må også blyant og viskelær også være med på tur.

Elevundersøkelsen. Vi skal snart ta elevundersøkelsen for å få informasjon om
hvordan elevene trives og lærer på skolen vår. Dere finner informasjon om
undersøkelsen her:
https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen/

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 fredag klokka 10.15 - 11.00, og hun kan kontaktes
på skolens nummer 907 09 311.

UKENS FAGLIGE MÅL
Norsk Jeg kan bøye verb i nåtid og fortid og jeg kan skrive om en

en nynorsk tekst til bokmål og skrive den i en annen
verbtid.

Matematikk Jeg kan logge, sortere, presentere og lese data i tabeller.
Jeg kan forklare og lage et søylediagram.

Engelsk Jeg kan lese og forstå innholdet i ei engelskspråklig  bok.
Sosialt mål Jeg passer på å ha med meg det jeg trenger på skolen.

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
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UKENS LEKSER: Lad Chromebooken til hver dag!
Mandag LESE: 15 minutter i engelskboka du valgte på skolen.

SKRIVE: Finn 7 ord fra det du leste i engelsk og skriv dem i den rosa
engelskboka di og oversette til norsk.

Tirsdag Skjermfri dag, frem til 19.00. Avtal med noen i klassen om å finne
på noe, eks. møtes på skolen eller Tutla.

Onsdag LESE: Les 15 minutter i engelskboka du valgte på skolen.
MATTE: Ark med multiplikasjon og divisjon.

Torsdag NORSK: Verbtider i skolestudio. Line forklarer hvilke oppgaver du skal
gjøre.

UKENS BEGREPER UKENS ØVEORD
Hjelpeverb, hovedverb
UKENS GLOSER PUGGEBOKSEN
Du velger selv fra boka du leser.

Grunntid nåtid fortid fortid fortid

infinitiv presens preteritum presens
perfekt.

pret.
perfekt.

å lære lærer lærte har lært hadde
lært

å gå går gikk har gått hadde
gått

å ha har hadde har hatt hadde
hatt
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