
 

 

 

Mosby Oppvekstsenter 
 

7. trinn skoleåret 2019-20 
Ukebrev - uke 46 

 

INFORMASJON 
Takk for gode utviklingssamtaler!  
 
Beskjed fra FAU: « FAU sammen med skolen oppfordrer de elevene som har med 
seg mobilen til skolen om å ha den i sekken også når de går til skolebussen på 
morgenen. Det kan lett oppstå trafikkfarlige situasjoner hvis eleven går med «nesen i 
skjermen», og ikke er oppmerksom på trafikkbildet rundt seg.»  

I uke 48 gjennomfører 5.-7. trinn elevundersøkelsen fra UDIR. Den gir elevene 
mulighet til å si sin mening om læring og trivsel på skolen. Resultatene kan ikke 
direkte knyttes til personer som har svart. Se mer informasjon på vedlagt ark. Les 
mer på www.udir.no/undersokelser. 

 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 multiplikasjonstabellen fra 1-10. 
 

Engelsk I can conjugate the irregular verbs do, draw, dream and drink. I can 
find and read information about a person. I can write a biography 
about a famous person..  
 

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: Read about the famous person you write a biography about.  We are 
going to finish the biography at school on Tuesday. You can find useful 
information in Stairs Textbook at page 116 or on Stairsonline7 -> genres -> 
biography.  
 
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. 158-164 om ”Kremmerhuset”. 
MATTE: Jobbe minst 15 minutter med Multi Smart Øving.  
HUSK: Øve på ukas begreper,øveord og gloser. 
  

til torsdag LESE: Samfunn s. 66-71. 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 om Ludvig den 14. Klarer du å lage flere? 
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 på matematikk.org, 5-7. trinn - gangespill 
HUSK: Øve til ukeprøven. 

 
 
UKENS BEGREPER UKENS GLOSER 

Antisemittisme Hat mot jøder.  
Verbs:  
Inf/presens - preteritum     - perf. partisipp 
 
Do/does  -     did                    -  done 
 
Draw       -    drew                   - drawn 
 
Dream   -   dreamed/dreamt- dreamed/dreamt 
 
Drink      - drank                      - drunk 
 
 
 
  

 
Mindreverdig 

 
Mindre verdifull. 

 
Kosher 

 
Mat som er tillatt for jøder. 

 
Synagoge 

  
Det hellige huset der jøder 
møtes til bønn, studier og 
felles gudstjenester. 

 
Rabbiner 
 

 
Jødisk lærer og overhodet 
for menigheten. 

 
UKENS ØVEORD: opplysning, kunnskap, hemmelighet, undertrykke, fellesspråk 
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