
 

 

 

Mosby Oppvekstsenter 
 

7. trinn skoleåret 2019-20 
Ukebrev - uke 45 

 

INFORMASJON 
Velkommen til  utviklingssamtalene på onsdag. Se eget skriv om tider. 
 
Tiril har flyttet til Søm, og vi ønsker henne lykke til på ny skole. 

På onsdag hadde illustratør Christoffer Stonehill et supert opplegg i klassen.  Alle 
elevene laget ei fin bildebok.  
 
Vi hadde en kjempeflott dag på Trollaktiv. Tusen takk til Lene og komiteen som 
arrangerte turen for oss. Bilder kommer på hjemmesiden i neste uke.  
 
På fredag blir det ukeprøve. 
 
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 kan skrive en fortelling med innledning, hoveddel og avslutning 
ved hjelp av digitale skriveverktøy. 
 

Matematikk Jeg kan vurdere og samtale om sjanser i dagligdagse sammenhenger 
og spill, og beregne sannsynligheten.  
 

Engelsk I can conjugate the irregular verbs come, cost, creep and cut. I can 
find and read information about the person I’m going to write the 
biography about.  
 

Sosialt mål Jeg snakker ordentlig til medelever, lærere og andre. 

 

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: Find and read about the person you are going to write the biography 
about. Fill in keywords in your mindmap in your writing book.  Read English 
pages! We are going to write the biography at school.  
 
HUSK: Underskrift på ukeprøven.  
Øve på ukas begreper,øveord og gloser. 
  

til onsdag LESE: Les minst 15 minutter i valgfri bok  
eller les i Tekstboka s. 166-178 om “Harry Potter og de vises stein.” 
MATTE: Jobbe minst 15 minutter med Multi Smart Øving.  
HUSK: Øve på ukas begreper,øveord og gloser. 
  

til torsdag LESE: Naturfag s. 65-68. 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: Oppgave 1 s. 69. Forklar minst 5 av ordene. Klarer du å forklare alle? 
Gjør oppgaven på Classroom.  
HUSK: Øve på ukas begreper,øveord og gloser. 
 

til fredag LESE: Les minst 15 minutter i valgfri bok. 
MATTE: Jobbe minst 15 minutter med Multi Smart Øving.  
HUSK: Øve til ukeprøven. 
 

 
 
 
UKENS BEGREPER UKENS GLOSER 

Replikk Det personene sier direkte.  
Write your own glossary here:  
  

  

  

  

  

  

 

Tankereferat Det personene tenker. 

Skildring Beskrivelse av miljø og personer. 
Handlingsreferat Beskrivelse av det som skjer. 
Symboler og 
bildebruk 

Beskrivelser med andre ord. 

Sannsynlighet Sjansen for at en hendelse vil skje. 
Det kan skrives som et tall mellom 
0 og 1. 

 
UKENS ØVEORD: skyer, luftmasser, kolliderer, brennstoff, spenning 

 

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 
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