
Mosby Oppvekstsenter
7. trinn skoleåret 2021-22

Ukebrev uke 48 (29.nov-3.des.)

INFORMASJON
Husk pakke til pakkekalender! Det kan gjerne være en brukt ting som du har
hjemme eller kjøper på bruktbutikk. Max 50 kr!

Elevundersøkelsen blir tatt denne uka. Dere har fått informasjon for noen uker siden.

15. desember blir det juleavslutning for 7.trinn på Mosby oppvekstsenter. Elevene står for
spennende underholdning:) Hold av kvelden!! Kommer nærmere tilbake med klokkeslett.

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 skrive en fagtekst, hvor jeg bruker ulike typer

kilder. Jeg kan oppgi kildene korrekt.
Matematikk Jeg kan runde av til nærmeste tier, hundrer osv. og gjøre

overslag.
Engelsk Jeg kan bøye sterke verb i infinitiv, presens, preteritum,

presens perfektum og preteritum perfektum.
Sosialt mål Jeg rydder fint opp etter meg etter en aktivitet.

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
Mandag LESE: Les gjennom oppskriften du fikk på skolen.

SKRIVE: Skriv ned de sterke verbene under gloser i rød skrivebok.
ANNET: Husk hårstrikk og forkle.

Tirsdag Matematikk: Jobb en halv time med oppgavene på ark. Du velger fra
oppgavene på arket.

Onsdag LESE: Øve på sanger og individuelle oppgaver til adventsamlingen.
SKRIVE: lag 5 setninger i  rød engelskbok med det sterke verbene i
engelsk.

Torsdag LESE: Øve på sanger og individuelle oppgaver til adventsamlingen.
SKRIVE: Gjør oppgave 107 a og 108 i Ord for alt -Språkboka A.

UKENS BEGREPER
fagtekst, helsetning, leddsetning, tiltaleord, overslag, avrunding.

UKENS GLOSER

inf/presens preteritum perf.partisipp norsk

to steal stole stolen stjele

to send sent sent sende

to spend spent spent bruke

to lend lent lent låne

to bend bent bent/bended bøye
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