
 

 

 

Mosby Oppvekstsenter 
 

7. trinn skoleåret 2019-20 
Ukebrev - uke 39 

 

INFORMASJON 
 
Tiden flyr! Vi er allerede kommet til siste uke før høstferien.  
 
Det blir leirskole på Haraldvigen fra mandag 11. mai til torsdag 14. mai. 
 
På fredag blir det prøve i samfunnsfag. 
 
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.  
 
 
Dette skjer fremover:  
- Høstferie i uke 40  
- Utviklingssamtaler i uke 44 og 45 
 
 
 
 
UKENS FAGLIGE MÅL 

Norsk Jeg kan lese tekster både på papir og skjerm, og klarer å få med meg 
hovedinnholdet i teksten. 
Jeg vet når jeg skriver æ-lyd med æ, og når jeg skriver æ-lyd med e.  
 

Samfunn Jeg har kunnskap om hovedtrekk ved samfunnsutviklingen i Norge fra 
svartedauden til slutten av dansketiden. 
 

Engelsk  I can write a short summary of a movie I have seen. I know the 
difference between regular and irregular verbs.I can conjugate regular 
verbs into past continuous. 
 

Sosialt mål Jeg samarbeider godt med læringspartneren min. 

 
 
 
 

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:  
Step I: Read page 21 + glossary: phone, available, taken, eager, hire, 
interview. 
Step II: Read page 22-23 + glossary: neighbour, grandparents, earn, 
memory, optional, well behaved, scratched, applicants, willing, pick up, - 
at page 252-3.  
Both levels: Write the words in your writing book.   
We are going to write a short review of “The pig heart boy” 
If you have not seen the movie “The pig heart boy” you can find it 
here https://vimeo.com/171071874 
 
HUSK: Underskrift på ukeprøven 
  

til onsdag LESE: Samfunn s. 109-124.  
Les ekstra nøye på fakta rammene og notatene i skriveboka. 
MATTE: Jobbe minst 15 minutter med Multi Smart Øving.  
HUSK: Gymtøy 
  

til torsdag LESE: Samfunn s. 109-124. 
Les ekstra nøye på fakta rammene og notatene i skriveboka. 
SKRIVE:  Lag minst 10 faktasetninger fra kapittelet “Svartedauden 
forandret Norge” på Classroom.  
 

til fredag HUSK: Prøve i samfunnsfag. 
LESE: Samfunn s. 109-124. 
Les ekstra nøye på fakta rammene og notatene i skriveboka. 
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