
Uke 18 Mosby Oppvekstsenter 2. trinn Tema: Høiebekken

BESKJEDER:
Velkommen til ny uke!
Vi er i gang med et nytt tema: Høiebekken. Det blir spennende å se hva vi kan få til når vi ikke er på Mosby, men nå har
vi vært på tur til bekken og får utforske litt på avstand.

Minner om informasjon i uke 7, der vi sier at dere må ringe kontoret mellom kl. 08.30-13.30! Ellers får vi ikke beskjedene deres.
*Skrivelekse: periodebegreper Flere mangler eget pennal, fint om dere får ordnet dette!
*Mattelekse: arbeidsark i matematikk
*Uteskole:vi satser på tur til Fuglekjerran

Mattemaraton starter 1.mai. Det er sendt hjem et skjema dere kan lese og hjelpe dem i
gang. Et mål kan være å gjøre flere oppgaver enn 2.trinn på en annen skole.

Mvh.  Gunhild, Andreas og Marit

Kontaktinfo:Telefon til skolen: 907 09 311 Hjemmeside: minskole.no/mosby Meldinger: MOS2 til 59 44 45 19

E-post til kontaktlærere:
andreas.torkildsen@kristiansand.kommune.no marit.sorensen.roisland@kristiansand.kommune.no

Foreldrekontakt: Kine Renathe Haugen Anundsen Vara: Kristian Ravnaas

Periode begreper:
bekk

elv

landskap

insekter

sti

grasshopper =
gresshoppe
butterfly =
sommerfugl
dragonfly =
øyenstikker
spider = edderkopp

Matematikk Hva skjer på tierplassen når enerplassen fylles opp? Øv på dette hjemme!

Norsk Jeg øver inn gode lesevaner hver dag!

Engelsk Jeg kan de engelske ordene.

http://www.minskole.no/mosby
mailto:andreas.torkildsen@kristiansand.kommune.no
mailto:marit.sorensen.roisland@kristiansand.kommune.no


Sosialt mål Vi hjelper hverandre med å holde orden i klasserommet

Vi øver på” Norge i rødt, hvitt og blått”, som skal filmes og sendes som vårt bidrag til annerledes 17.maifeiring, her er linken: https://youtu.be/aWEy8p8Xtho. Øv

gjerne på hele sangen hjemme.

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FaWEy8p8Xtho&data=04%7C01%7CMarit.Sorensen.Roisland%40kristiansand.kommune.no%7C735863bb65dc43637fdc08d8ff607348%7Cb04c18cefe494383823547f395f07474%7C0%7C0%7C637540137008229737%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=kcSngO2pjSbOvwcf1Lce4dR58tdySZbIRJDg%2BlHC%2FH4%3D&reserved=0






Denne uka viser vi mange bilder fra besøket av lille Frøya! Det var stor stas å få kjenne på, lukte og se på henne. Et lite tåtelam som var sliten etter lang skoledag.

Det medførte til stor iver til å ta bilder og skrive bok om denne lille jenta. De neste bildene viser uteskole med matteaktiviteter. Det regnes i mengder, både

konkret og abstrakt- og samarbeid er en viktig faktor. Siste bilde viser lesegruppe som får ny leselekse. En elev sier hvilke sider som er bestemt, de andre skriver

ned hvilke sider de skal lese dag for dag. Vi øver på bevisstgjøring og ansvar for egen læring.


