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Mosby Oppvekstsenter 
 

1. trinn skoleåret 20-21 
Ukebrev - uke 42 

 

INFORMASJON 
Vi fortsetter med temaet “ett hav av muligheter”. Forrige uke var det stort 

engasjement rundt søppelsortering og vi venter spent på når miljøpatruljen på 4.trinn 

kommer og sjekker søpla vår og gir oss poeng for hvordan vi har sortert.  

Vi har også fått tatt i bruk IPader og det var stas. Vi kommer til å bruke IPadene i små 

grupper fremover hvor vi øver oss på å logge inn på Salaby og gjøre oss kjent. Det er 

da viktig at elevene øver på brukernavn og passord hjemme.           

Denne uken blir tv-aksjonen “Plast i havet” fokus. 

Mandag: Uteskole. Vi går på tur til Fuglekjerran og skal ha bål. Ta med grillpinne og 

vedpinne om du skal grille. På turen skal vi starte ett eksperiment hvor vi skal grave ned ulik 

type avfall/ søppel og snakke sammen om hva vi tror vil skje med det vi graver ned i tiden 

fremover. I slutten av temaperioden (uke 46) blir det spennende å grave opp igjen!   

Tirsdag: Temaet Plast i havet og hvordan vi kan bidra for å ta vare på miljøet fortsetter. Vi 

bruker Salaby sine ressurssider og praktiske aktiviteter/oppgaver. 

Onsdag: Skoleløpet! Dette blir gøy 😊 Her er det innsats som teller og vi kan alle bidra. Vi 

løper runder rundt basketbanen, teller og heier på hverandre. Elevene får med seg 

“Løpekortet” hjem hvor hvert klistermerke/stempel er en runde løpt. Dere sponser med avtalt 

beløp per runde ved å sette pengene inn på Spleiskontoen. (Se eget skriv) 

Torsdag: Hva flyter og hva synker? Hva betyr det å flyte? Hva betyr synke? Vi tester ulike 

matriell, sjekker ut om form, størrelse og vekt har noen betydning for om ting synker eller 

flyter på vannoverflaten. Ukens lekse blir å teste ut dette hjemme sammen med dere 

foreldre. Tegn og skriv i stjerneboka. Vi går også på biblioteket torsdager. Les litt for barna 

deres hver dag.  

Fredag er det planleggingsdag. 

Gi oss beskjed på melding (MOS1) eller IST senest kl. 08.15 samme dag hvis barnet deres 

er syk/ borte fra skolen. Viktig at dere skriver både for og etternavn på eleven!                  

Vi etterlyser elever kl. 9 hvis de ikke dukker opp.  

Postmappa må alltid ligge i sekken. Stjerneboka ønsker vi å ha på skolen fremover. Elevene 
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får den med hjem de gangene det er lekse i den. Fint om de som har stjerneboka hjemme 

tar den med til oss fortløpende. 

Gi oss beskjed om noe er uklart eller dere har ting å ta opp med oss.                              

Send mail til begge kontaktlærere når du sender beskjed.  

Hilsen Turid, Randi, Ragnhild og Marianne.   

 

UKENS MÅL OG LEKSE 
Sosialt 
mål: 

Jeg gjør mitt beste i skoleløpet og heier på alle. 

Faglig mål:     Jeg vet at å sortere søppel er viktig for å ta vare på jordkloden vår. 

Lekse: “Hva flyter og hva synker?” 
Finn minst tre ting som du har lyst til å se om flyter eller synker i 
vasken hjemme. Gjett på hva som vil skje før du tester det ut. Hvorfor 
tror du tingen vil flyte/ synke? 
Skriv og tegn hva du finner ut i Stjerneboka di. Ta med Stjerneboka 
tilbake på skolen torsdag. 
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