
Mosby Oppvekstsenter
7. trinn skoleåret 2021-22

Ukebrev uke 49 (6.-10.desember)

INFORMASJON
Neste uke blir det juleavslutning for 7.trinn på Mosby oppvekstsenter onsdag 15.12
kl.17.30-19.30. Elevene står for underholdning. Håper så mange som mulighet setter
av denne kvelden:)

Mandag blir det aking i gymtimen, dere kan ta med matter og rumpeakebrett, men
ikke kjelker. Husk å kle dere godt.

Ta med kakeboks eller en boks til mat og helsen på tirsdag.

På torsdag blir det grøtfest etter langfri, så det er lurt å ha med en liten niste, så en
ikke blir så sulten.

Fredag er det juleverksted hele dagen, for 5-7 trinn.

Vi sender med elevene påmelding til juleavslutningen i kirken eller på skolen. Alle
må gi tilbakemelding hvor de vil delta innen fredag 10. desember. Hører vi ikke noe,
blir eleven med i kirka.

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 mandager 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 informerende fagtekst ut fra ulike kilder

og med kildeliste.
Matematikk Jeg kan si store tall som milliarder, billioner og billiarder

med tallord. Jeg kan regne med store tall.
Engelsk Jeg kan skille på bruken av  “who”, “which” og “that” .
Sosialt mål Jeg sier noe fint til noen som jeg ikke går så mye sammen

med.

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 ANNET: Skjermfri fra 14.10 - 19.00. Kanskje dere kan møtes på skolen å

ake?
Tirsdag SKRIVE: Gjøre arket med who, which, that.

ANNET: Øv deg gjerne på sjakk. Du finner link i onsdagsleksa.
HUSK: Lever påmelding til skoleavslutning.

Onsdag SKRIVE:Skriv ferdig fagteksten på classroom.
ANNET: Øv deg på sjakk her: https://www.funbrain.com/games/chess

Torsdag LESE: Selvvalgt lesebok 15 minutter.
Øv 10 minutter på who, which og that her:
http://guidetogrammar.org/grammar/quizzes/which_quiz.htm

UKENS ØVEORD

PUGGEBOKSEN
På engelsk har vi tre ord for som: who, which, that.
Vi bruker who når vi snakker eller skriver om personer. Vi bruker which når vi snakker
eller skriver om dyr og ting.
Vi kan bruke that i stedet for who og which når som- setningen er nødvendig for at vi
skal skjønne hvem eller hva vi snakker om.

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
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Hjemmeside: minskole.no/mosby
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