
 
 

 

 

Mosby Oppvekstsenter 
 

2. trinn skoleåret 2019-20 
Ukebrev - uke 46 

Tema: Eventyr 
 

INFORMASJON 
Vil gjerne si takk igjen for gode samtaler med dere foresatte og barna. Ut fra samtalene fikk jeg 

inntrykk av at facebook siden dere bruker for å dele informasjon på brukes noe  til å drøfte 

hendelser på skolen/SFO. Da vi ansatte er ikke en del av denne gruppa, blir slike drøftinger noe 

uheldige dersom SFO/ skole ikke blir direkte kontaktet for avklaringer. Jeg er tilgjengelig så og si 

alltid, og følger opp henvendelser. Godt samarbeid med dere og barnas trivsel er svært viktig for oss 

i Mosby oppvekstsenter. 

Beskjed fra klassekontakten: "Som nevnt på klassegruppa på Facebook blir det foreldrenettverk 

onsdag 13.november kl. 18-19.30 i klasserommet på skolen. Håper at mange ønsker å delta. For de 

som ikke har lest informasjonen der, anbefaler jeg og ta en titt. Jeg har sendt ut sms til de som ikke 

er på Facebook-gruppa.”Mvh klassekontakt Silje (mamma til Leander)" 

Beskjed fra FAU: « FAU sammen med skolen oppfordrer de elevene som har med seg mobilen til 

skolen om å ha den i sekken også når de går til skolebussen på morgenen. Det kan lett oppstå 

trafikkfarlige situasjoner hvis eleven går med «nesen i skjermen», og ikke er oppmerksom på 

trafikkbildet rundt seg.» 

Det er mange som har lurt på når barna skal få vaksine. Det kommer mer informasjon i sekken. 

Helsesøster kommer og informerer barna i uke 47 og selve vaksinen gis i uke 48. Vi kan følge barna 

som trenger en ekstra smil med til helsesøster. 

 

De neste to ukene skal vi ha høytlesning av eventyr på småskolen. 1. og 2. trinn lager aldersblandet 

grupper og barna vil høre forskjellige eventyr fortalt, etterfulgt med div. aktiviteter. Derfor blir det 

ikke gym i gymsalen, men andre fysiske aktiviteter i skolegården, klasserommet disse ukene.  

For å kunne realisere noen nye K+H prosjekter vil vi gjerne be dere sende med tomme syltetøyglass 

hvis dere har (vasket og fri for etiketter) og mer garn (i lyse farger om mulig hvit). Har dere et par 

hvite sokker (tynne)så setter vi pris på disse også! 

 

Det blir vanlig tur til fredag. De som vil kan ta med bålmat og gjerne litt ved til bålet. Husk hansker 

og lue, vi er ute i 4 timer! 

 

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. Biblioteksbøker kan leveres inn fortløpende.  

 

 
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 
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UKENS FAGLIGE MÅL    
Norsk Jeg kan skrive store U,u og D,d. Jeg vet hva et antonym er      ( 

(ord som betyr nesten det motsatte). 
   

Matematikk Jeg kan sortere og kan lese av et diagram( flest, færrest, like 
mange, en fler, osv.). 

   

Engelsk Jeg kan si I can see setninger og jeg kan beskrive klærne jeg 
ha på meg. 

   

Sosialt mål Jeg sier hyggelig ting til mine klassekamerrater. Jeg sier ting 
som jeg har lyst å høre selv.  

   

 
UKENS LEKSER 

til tirsdag LESE: Lesebok i mappa. Bruk 15 minutter ca.  
SKRIVE:  
ANNET:  

til onsdag LESE: Lesebok i mappa. Bruk 15 minutter ca.  
SKRIVE:  Øv på Feide passordet ditt. Du må kunne det utenat! 
ANNET: Du kan repetere Clothes på 
Stairs.https://stairs1-4.cappelendamm.no/oppgavetre/seksjon.html?tid=1933023  

til torsdag LESE: Lesebok i mappa. Bruk 15 minutter ca. Husk å ta med boka til skolen! 
SKRIVE:  Se ark i postmappa. Øv på å skrive 3 tallet riktig vei! 
ANNET: Øv 15 minutter med en voksen eller lengre hvis du synes det var morsomt! 
http://www.mbms.no/elevsiden/lesetrening.htm  

til fredag SKRIVE:   Øv på Feide passordet ditt. Du må kunne det utenat! 
ANNET: Husk turklær, tursekk og riktig klær. Det er du som må pakke sekken din selv!  

 
UKENS BEGREPER 
søylediagram, etternavn, fornavn, måneder og årstider, synonym  

UKENS GLOSER 
 

red, blue, black, green  mother, brother, father, sister,  
pink, orange, white, yellow  family 
clothes - trousers, jacket, hat, socks, t-shirt,   grandmother, grandfather 
dress, skirt, jeans, jumper, shoes   Do you have a brother or sister? 
  Yes/No, i have a... 
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