
Uke 4     Mosby Oppvekstsenter    1. trinn   Tema: Mellom himmel og jord 

BESKJEDER:  
Denne uken har vi fått kjenne på kroppen både vær og vind! Det har vært mange våte barn denne 
uka. Fint å se at dere forelder er raske til å sende med nytt skift!! Vi avsluttet forrige uke med å gå 

på en festlig forestilling med Scenekompaniet om søppelsortering og gjenvinning. 
På mandag blir det uteskole i nærmiljøet. Ta med vedpinne og grillmat, om du ønsker. 
På tirsdag og fredag kjører vi boktavløype og skal øve på bokstavene v og a. Onsdag blir det fest! Tenk nå har 

vi gått hundre dager på skolen        
 
  
Skolen er nå på gult nivå i koronaberedskapen. Det betyr:                                                                                               

Ingen skal møte på skolen hvis de er syke. Det er lav terskel: vondt i halsen, magen, hoste eller andre 

symptomer betyr at eleven blir hjemme.                                                                                                              

Vask hendene før dere kommer på skolen og når vi går inn i klasserommet.                                                              

Ha god håndhygiene gjennom hele skoledagen.                                                                                                                

Leker er ikke lov å ta med til skolen hjemmefra. 

Gi oss beskjed på melding (MOS1) 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. Ta også 

kontakt om noe er uklart eller dere har ting å ta opp med oss. Vi har kontaktlærertime torsdager fra kl.14.00-

14.45  tlf.nr 91107056. Send mail til begge kontaktlærere når du sender beskjed.  

Kontaktinfo: 

Telefon til skolen: 907 09 311                                           Hjemmeside: minskole.no/mosby 
Meldinger: MOS1 til 59 44 45 19                                                                                                                                                               E-
post til kontaktlærere: 
Kontaktlærertid Turid: Torsdager 14:00-14:45           turid.l.liene@kristiansand.kommune.no                         Kontaktlærertid 
Marianne: Torsdager 14:00-14:45         marianne.aagesen@kristiansand.kommune.no 

Foreldrekontakt: Chris Abram (Pappa til Sigrid).                   Vara: Kristian Foshaug (Pappa til Ole Emander) 

TEMAPERIODEN VÆR OG VIND: 
 
Vi fortsetter også denne uken med fokus på vær og 
temperatur. 
Dagens elever skal melde været på yr.no. Sjekke 
gradestokken og plassere temperaturen i diagram. Vi 
har hengt ut en flaske vann som vi følger med på om 
endrer seg etter utetemperaturen. 
Vi skal finne Mosby på norgeskartet/ google maps. Vi 
lyderer ut en by i Norge og skal finne denne byen på 
norgeskartet. Hvordan er været i denne byen? Har vi 
hørt om denne byen før/ vært der? 

 
Forestillingen “Rundt og rundt” fenget oss alle! 

 
Vi smaker på lime når vi øver på l’en. 
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Uke  4    Mosby Oppvekstsenter    1. trinn   Tema: Vær og vind (uke 1-7) 

UKENS PLANER: Mandag 25/1 Tirsdag 26/1 Onsdag 27/1 Torsdag 28/1 Fredag 29/1 

08.45- 
10.15 

Magisk møte 
 

Frilek 
Magisk møte 

Frilek 
Magisk møte 

Frilek 
Magisk møte 

Frilek 
Magisk møte 

10.15- 
11.00 

Uteskoledag 
 

Grupper: 
Bokstaven A-a. 

Matte: Tiere. 0-100. 

Vi har gått hundre dager 
på skolen! 

Språklek og eventyr/  
prosjekt Fugl. 

Bokstavløype 

Bokstaven V-v 

11.00- 
11.30- 
12.00- 

 
 
 

13.30 

Bålkos og mat,  
lek og tierjakt. 

 
 
 
 

Takk for i dag! 

Måltid  
Utelek  

Grupper: 
Bokstaven A-a. 

Matte: Tiere. 0-100 
 

Takk for i dag! 

Måltid 
Utelek 

 
100-dagers fest med 

aktiviteter og lek. 
 

Takk for i dag! 

Måltid 
Utelek 

 
Bibliotek/ 

Prosjekt Fugl. 
 

Takk for i dag! 

Måltid 
Utelek 

 
Tekstskaping. 

Lesekorpset: V-v 
 

Kl.12.45:Takk for i dag! 

Husk! Ta med vedkubbe,  
varm drikke og bålmat 

om du vil.  
Kle deg godt.  

Ull er gull! 

 
 

   

 

UKENS MÅL: 

Sosialt mål: Jeg skryter av andre når jeg ser de gjør noe bra.   

Faglig mål: Jeg vet hvordan jeg skriverv og a. Jeg kan plasserebokstavene riktig i bokstavhuset. 

Lekse: Stjerneboka: arbeidsark, bokstavene v og a. Lade iPad hjemme.  

 


