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Mosby Oppvekstsenter 
 

2. trinn skoleåret 2020-21 
Uke 44 

 

INFORMASJON 
Hei og velkommen til ny uke alle sammen! 
Vi er i gang med temaet :”Et hav av muligheter”. De neste to ukene vil vi ha fokus på skog, livet i 
skogen og bærekraftighet. 
Vi ser at flere elever har smartklokker med på skolen. Vi minner om at de skal ligge 
avslått i sekken under hele skoletiden og på skolens område. Dette er ikke tillatt å ha på 
seg før etter at man har gått fra skolens område, og er på vei hjem. 
 
*Skole/hjemsamtale:se eget skjema for mer informasjon, tider og møtekode. Alle møter 
foretas digitalt. Vi avtaler ny tid om det gitte tidspunkt ikke passer. Vi vet at det er kort 
frist, men tenker at det er en fin øvelse på å snu seg kjapt om vi plutselig må i karantene. 
Andreas og Marit trenger i alle fall å forberede seg på dette! 
 
*Vi kan se progresjonene til elevene på Kikora, og hvem som har jobbet der inne- uke for uke. 
Vi ber dere sende en mail om det er noe som stopper opp eller er for vanskelig for den enkelte å 
holde på med. 
*Vi trenger en bekreftelse fra dere på mail om hvem som er klassekontakt eller vara! Fint 
om dere som foreldre får landet på et navn eller to der før neste uke! 
 
*Elevene skal være kledd for utelek hver morgen, vi leker til ca kl. 09.30. 
Lek er fremdeles viktig på trinnet og elevene er gode til å inkludere hverandre.Det gir også  fin 
anledning til å justere egen adferd ved å speile seg i andre. I tillegg gir det mulighet for 
sosialisering om morgenen- som bidrar til klargjøring og ro for jobbing. 
 
*Uteskole: torsdag, vi går på ny tur. Denne gang skal vi grave ned ulik søppel , som skal 
være i jorda til våren. Da graver vi det opp igjen og ser hva som fremdeles er der og hva 
som har forsvunnet. 
Vi satser på bål og alt som hører til det. Flott hvis elevene har med seg en liten vedpinne. 
 
Vi ser at elevene har god nytte av å lese høyt for dere, og de gir tilbakemeldinger på at de 
synes det er gøy å lese. 
 
Fravær og beskjeder sendes MOS2 (husk elevens navn)til tlf.59444519 innen kl.8.30. 
Ha en flott uke der ute! 
 
Mvh. Anne Lill,Gunhild,Andreas og Marit.  

 
 
 

Foreldrekontakt:  
E-post til kontaktlærere: 
Marit.sorensen.roisland@kristiansand.kommune.no 
Andreas.torkildsen@kristiansand.kommune.no  
 
 

Telefon til skolen: 907 09 311 
Meldinger: MOS2 til 59 44 45 19 
Hjemmeside: minskole.no/mosby 
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UKENS MÅL 
Sosialt mål Alle med:  

● Jeg kan lese stille i min egen bok 
● Jeg kan rydde etter meg 
● Jeg kan sortere søppel i riktig dunk 

Lekse: Rosa lesebok:s.50-52 
Blå lesebok:s.46-47 
Grønn lesebok:s.36-37 
Småbøker: s.11 
Kikora: Jobb med “Tiervenner” i Kikora 
 

 
 
 
 

Foreldrekontakt:  
E-post til kontaktlærere: 
Marit.sorensen.roisland@kristiansand.kommune.no 
Andreas.torkildsen@kristiansand.kommune.no  
 
 

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

 

mailto:Marit.sorensen.roisland@kristiansand.kommune.no
mailto:Andreas.torkildsen@kristiansand.kommune.no

