
Uke  49 Mosby Oppvekstsenter 2. trinn Tema: Mellom himmel og jord , uke 48-51

BESKJEDER
- Uke 48:
- Vi hadde en fin adventssamling sammen med 1. trinn på mandag. Det var både gøy og spennende å stå

foran hele oppvekstsenteret.
- På torsdag begynte vi å lage duskengler med Turid.
- Vi hadde en fin akedag på Tutlamoen. Det er gøy med snø, men veldig viktig å kle seg godt.

- Denne mandagen blir det adventssamling arrangert av 5.-7. klasse på mandag. Det blir gøy.
- Denne onsdagen blir det juleverksted hele dagen. Her får elevene muligheten til å lage diverse julepynt.

De får med seg julepynten hjem etter skoledagen.
- Husk varme klær til skolen. Gjenglemt tøy ligger nå i en kasse ved inngangsdøren til 1. klasse, SFO og 2.

klasse. Den blir fjernet til jul. Til jul ønsker vi at garderoben tømmes helt. Da får dere gjennomgått det
som er på skolen, og vi får vasket.

- Elevene ikke får lov til å ha med egne leker på skolen. Vi har rumpeakebrett som vi kan låne.
- Smart- klokker skal ligge avslått (skolemodus) i sekken mens barna er på skolen.

Husk innesko. Det begynner å bli våtere ute, og dermed også inne.
Mandag: Bokstaven vi skal arbeide med i dag er: D - d Fint om dere kan hjelpe barna med å lytte etter “D” i
ulike ord. Adventssamling.
Tirsdag: Gym.
Onsdag: Juleverksted
Torsdag: Kunst og håndverk
Fredag: Grøtfest arrangert av 4. klasse. Vi er ute mesteparten av dagen så husk godt med klær. Elevene får en
porsjon grøt, men kan godt ha med noe niste i tillegg. Gjerne noe frukt.
Gi oss beskjed på melding (MOS2) hvis barnet deres er syk/ borte fra skolen. Vi etterlyser elever hvis de ikke
dukker opp.  Vi har kontaktlærertime mandager fra kl.13.25-14.10 .
Send gjerne mail til begge kontaktlærere når du sender mail.

Vi avsluttter i klasserommet alle dagene.

Kontaktinfo:Telefon til skolen: 907 09 311 Hjemmeside: minskole.no/mosby
Meldinger: MOS2 til 59 44 45 19
E-post til kontaktlærere:
Kontaktlærertid Øystein: Mandager: 13.25- 14.10 oystein.kostol@kristiansand.kommune.no

Kontaktlærertid Simen: Mandager 13:25-14:10 simen.moe.grepperud@kristiansand.kommune.no

TEMAPERIODEN Mellom himmel og jord.
Dette er første uke med temaet :”Mellom himmel og
jord”. Vi har fokus på julefortellingen og
juletradisjoner.

Dagens elever bestemmes av at lykkehjulet snurres (i
år er det digitalt)! Dagens elever må hjelpe oss med
et matematisk problem og får diverse oppgaver i
løpet av dagen, dele ut, gå med melk osv.
Dagens elev har vi som regel i tredje time.

http://www.minskole.no/mosby
mailto:oystein.kostol@kristiansand.kommune.no
mailto:simen.moe.grepperud@kristiansand.kommune.no


Foreldrekontakt: Kristian Foshaug (Pappa til Ole Emander) Vara: Jonathan Kargaard (Pappa til Joshua)

Uke 49 Mosby Oppvekstsenter 2. trinn Tema: Mellom himmel og jord.

UKENS PLANER: Mandag 6/12 Tirsdag 7/12 Onsdag 8/12 Torsdag 9/12 Fredag 10/12

08.30-
09.15

Utelek/innelek
Vi møtes inne i
klasserommet.

Vi møtes inne i
klasserommet.

Matte i klasserommet.

Utelek/innelek
Vi møtes inne i
klasserommet.

Utelek/innelek
Vi møtes inne i
klasserommet.

Utelek/innelek
Vi møtes inne i
klasserommet.

9.15-
10.55

Adventsamling

Stasjoner

Gym
Ukens bokstav

Stasjoner Kunst og håndverk Grøtfest.

Spising: 1055-1115
Langfri: 11.15 - 11.45

11.45 -13.15

Ipad
Engelsk

Duskengler

Norsk
Matte

Tema

Gjøre ferdig / Bibliotek

Norsk
Matte

Vi deler ut våre to
klassebamser Mulius og

Kompis.

Husk! Innesko til gym! HUSK VARME KLÆR!

Vi avslutter kl. 13.00 i
klasserommet.

UKENS MÅL:

Sosialt mål: Jeg går til klasserommet med en gang det blåses i fløyta.

Faglig mål: Jeg vet hvordan jeg skriver bokstaven D-d. Jeg kan si lyden og navnet.

Matematikk: Jeg kan regne enkle subtraksjonsstykker på papiret og i hode.

Lekse: Leselekse. Leseleksen ligger i mappen i sekken. Det står i lekseboken hva som skal leses til hvilken dag.


