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Mosby Oppvekstsenter 
 

3. trinn skoleåret 2020-21 
Tema - Mellom himmel og jord  

uke 49  

INFORMASJON 
For en kreativ og gøy uke vi har hatt! Vi har lagd ferdig Vinterbyen og det er mange                  
personer som har flyttet inn. I byen vår er det alle slags mennesker. Store og små, gamle                 
og unge. Noen bor alene, noen med familien sin, noen med kjæresten. Elevene har hatt               
noen flotte samtaler om hvor forskjellige familier og hjem er. Elevene presenterte sine             
familier også for hverandre i klassen. Vi fikk gjennomført en liten mattenøtt konkurranse             
også der gruppene samarbeidet om løsningen. Filmdagen var en stor suksess også:-). 

Alle elever er nå lagt til “Classroom” på Ipad der de vil få utdelt oppgaver, beskjeder og de                  
kan besvare lekser. Vi bruker tiden frem mot jul som en innføringsperiode og satser på å                
kunne sende ut skolearbeid via denne appen i det nye året. Vi ber dere foresatte bruke litt                 
tid hjemme og åpne “Classroom” med barnet deres og la dem fortelle om hvordan vi bruker                
den. Bli kjent med programmet sammen.  

Til mandag er det kaffe igjen i regi av elevrådet. de som vil kan kjøpe en pizzabolle                 
for 20kr. Husk å sende med penger! 

Fredag er det vanlig uteskole. Husk ved, mat/bålmat, drikke og godt med klær.  

Vi er i beredskap i forhold til Covid 19. Krysser fingrene for at vi slipper flere restriksjoner. Vi                  
ber dere være nøye og ikke sende barna på skolen med hoste, forkjølelse uten å ha                
snakket med lege eller ring corona telefonen. Elevene må holde avstand til de andre              
trinnene mens de venter på skolebussen. Elever på trinnet bør sitte sammen så langt det               
lar seg gjøre. Vi oppfordrer fortsatt de foreldrene som har muligheten til det å kjøre og hente                 
sine barn for å unngå fulle busser. 

UKENS FAGLIGE MÅL    
Norsk Jeg kan skrive en fortelling. Jeg vet at en fortelling har en 

innledning, en hoveddel og en avslutning. Jeg kan skrive 
en kort hilsen. 

   

Matematikk Jeg kan lese av analog og digital klokke. Hel, halv og kvart 
på, kvart over.  

   

Engelsk Jeg kan synge julesanger på engelsk.    
Sosialt mål Jeg er stolt av hvem jeg er. 

Jeg lar andre være med på leken.  
Jeg rydder opp etter meg.  
Jeg rekker opp hånden og venter til jeg får ordet.  

   

E-post til kontaktlærere: 
nikolett.loyko@kristiansand.kommune.no  
Tel :41601818 

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