
 
 

 

 

Mosby Oppvekstsenter 
 

2. trinn skoleåret 2019-20 
Ukebrev - uke 38 

Tema: Kart og Kristiansand i gamle dager 
 

INFORMASJON 
“Ryktene” sier at høstfeten var en stor suksess. Barna fortalte masse og det er flott at dere fikk med 

så mange!  

Vi hadde en lærerikt tur til Fylkesmuseet også forrige uke. Vi fikk lov å se hvordan de bodde i byen i 

“gamle dager”. Vi snakket en god del om ha gamle dager er, regnet oss frem til ca 1850, så huset til 

skomakeren, handelsmannen og en gammel skole. Elevene skrev om opplevelsen på skolen etterpå 

og det var tydelig at de har fått med seg en god del fakta.  

Lekedagen var en god opplevelse. Fokuset var på å dele, inkludere, ta gode valg og 

medbestemmelse. Det er flott å gi elevene mulighet til å bestemme over aktiviteter en dag. MAnge 

valgte rollelek inne, mens andre brukte dagen ute. Lekedag skal vi fortsette med!  

 

Jeg minner om at dere foresatte bestemte at barna deres ikke skal ha leker, spillekort med til 

skolen. Det er fint at dere overholde regelen også!  

 

Husk leseleksa mandag, tirsdag og onsdag!  Bøkene skal ligge i sekken slik at vi får oversikt over 

hvem som øver hjemme og at vi kan høre dem i lesing torsdager og bytte bok. Det er nok å lese 

bøkene en gang hver dag. Repetisjonen gjør barna trygge og gir mestringsopplevelse når de leser på 

skolen. Det er mange som får litt vanskeligere bøker denne uka og trenger god oppfølging videre 

av dere hjemme! 

 

Jeg registrere at mange ser på ukens faglige mål med barna og hør deres vurdering av hva de kan av 

målene. Utrolig moro! Barna forteller dette på skolen også og bidrar til å skape et positivt 

læringsmiljø på trinnet. Målene er så konkrete at dere kan lett høre dem i hva de kan. Dette er 

nesten viktigere enn lekser. Hjelp dem til å få innsikt i hva de kan og hva de bør kunne!  

 

Vi ønsker at dere sender med enkle og sunne matpakker til skolen. Helst noe frukt og grønt også. 

Skolemelk kan dere bestille på skolemelk.no.  

Gi beskjed om fravær innen ka 8.15 via SMS til skolen. Barn som ikke møter opp kl 8.45 blir etterlyst 

av sikkerhetsmessige grunner. Skolen starter kl 8.45 hver dag. 

 

 

 
Kontaktlærer: Nikolett Loyko , mobil: 41601818 
Kontaktlærertid: Mandag 13:45-14.30.  
E-post: nikolett.loyko@kristiansand.kommune.no 

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

Klassekontakt:  
Silje M. Hildershavn 
Vara: Nina Sars Rosseland 

 

https://www.minskole.no/mosby


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

UKENS FAGLIGE MÅL    
Norsk Jeg kan alle bokstavene i alfabetet. Jeg vet at a,e,i,o,ø,æ,å er 

vokaler.. Vet at de andre bokstavene i alfabetet er konsonanter. 
   

Matematikk Jeg kan telle til 40.    
Engelsk Jeg kan svare på “What day is i t today?”, “How is the weather 

like today?” How are you today? Jeg kan telle til 20 på engelsk. 
   

Sosialt mål Jeg hjelper de andre i klassen med å holde arbeidsro! Jeg kan 
si en hyggelig ting til ALLE i klassen. 

   

 
UKENS LEKSER 

til tirsdag LESE: Lesebok i mappa. Bruk 15 minutter ca.  
SKRIVE:  
ANNET: Fortell hjemme hva du jobber med på Salaby på Ipad på skolen. Hvor mange 
bokstaver har vi repetert til nå?  

til onsdag LESE: Lesebok i mappa. Bruk 15 minutter ca.  
SKRIVE:  
ANNET: Kan du høre sammen med en voksen sangen?How is the weather today? 

til torsdag LESE: Lesebok i mappa. Bruk 15 minutter ca. Husk å ta med boka til skolen! 
SKRIVE:  
ANNET: Vis de hjemme at du kan noen vokaler og konsonanter.  

til fredag SKRIVE:  
ANNET: Husk klær til å være ute og matpakke på tur! Vi har uteskole på fredag og skal 
prøve å finne jern som vi snakket om på Fylkesmuseet.  

 
UKENS BEGREPER 
Tiervenner, telle til 20 på engelsk, vannmaling, Matisse.  

UKENS GLOSER 
 

Today is …...  It is sunny. Sun 
How are you today? I am fine, thank you.  It is snowy. snow 
How is the weather like today?   Storm, thunder.  
It is windy. Wind   
It is rainy. Rain   
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