
Mosby Oppvekstsenter
7. trinn skoleåret 2021-22

Ukebrev uke 6  (7. feb.  - 11. feb.)

INFORMASJON
Testregimet som ble innført i Kristiansand med massetesting to ganger i uka for elever og
ansatte i barnehage og skole avsluttes med virkning fra nå av. De gjenværende 3 testene
elever har fått med seg hjem brukes til testing i hjemmet ved oppståtte symptomer. Se
kommunens hjemmeside for nye regler for isolasjon og testing.

Husk underskrift på naturfagprøven til fredag!

Tema for uke 6: Verdifull akkurat som du er. Denne uka skal vi ha fokus på kropp,
pubertet, følelser, normal variasjon osv.

Det blir kiosk førstkommende onsdag og de fleste onsdager frem til påskeferie. Denne
onsdagen blir det salg av pizzaboller (20 kr).

Det blir to timer uteskole på tirsdag. På grunn av usikkerhet rundt hvor mange voksne vi blir
denne dagen, satser vi på å være i skolegården. Husk eventuelt vedkubbe hvis du skal ha
bålmat. Kle dere etter været.

Hvis alt går etter planen, blir det leirskole på Haraldvigen 22-25 mai.

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 10.15 - 11.00  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 finne et hovedspørsmål til en fordypningsoppgave. Jeg kan

nevne noen seksuelle rettigheter vi mennesker har.
Matematikk Jeg kan gjøre om mellom prosent, desimaltall og brøk.
Engelsk I can write a summary.
Sosialt mål Vi er ulike og det er jammen greit:)

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 Se læringsvideo og gjør oppgaver på Campus.
Tirsdag Gjør ferdig oppgaver  hvis du ikke ble ferdig på skolen.
Onsdag Gjør ferdig oppgaver  hvis du ikke ble ferdig på skolen.
Torsdag Gjør ferdig oppgaver  hvis du ikke ble ferdig på skolen.

UKENS BEGREPER UKENS OPPGAVE:
Fordypning, desimaltall, prosent, promille,
hundredel, tusendel, menneskerettigheter.
PUGGEBOKSEN
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