
   Uke 5 Mosby Oppvekstsenter 2. trinn Tema: Vær og vind

BESKJEDER:
Testregimet som ble innført i Kristiansand med massetesting to ganger i uka
for elever og ansatte i barnehage og skole avsluttes med virkning fra nå av.
De gjenværende 3 testene elever har fått med seg hjem brukes til testing i
hjemmet ved oppståtte symptomer. Se kommunens hjemmeside for nye
regler for isolasjon og testing.

Denne uken skal vi ha fokus på identitet og selvfølelse. Vi tror det blir noen fine økter for
elevene.

Husk å gjøre leseleksene sammen med barna. De trenger å lese samme tekst flere
ganger, selv om det ikke alltid er like motiverende.

Se om du har noe tøy i gjenglemt kassen som kan hentes. Bilder ligger på hjemmesiden.

★ Husk varme klær til skolen. Gjenglemt tøy ligger nå i en kasse ved inngangsdøren til SFO
og 2. klasse.

★ Smart- klokker skal ligge avslått (skolemodus) i sekken mens barna er på skolen.
★ Vi bruker ipadene jevnlig i løpet av uken. Husk derfor å sende med ipaden i sekken med

strøm på.
★ Fint om dere kan oppgradere IpadOS (Innstillinger→generelt→oppdatering) til 15.2.1

hjemme.

Plan for uken:
Mandag: Stasjoner og tema.
Tirsdag: Gym, Husk gymsko.
Onsdag: Stasjoner.
Torsdag: Kunst og håndverk.
Fredag: Tur til Kleivane, dersom det er mindre is. Vi brenner bål.

Tema: Identitet og selvfølelse
– hvem er jeg?

Denne uken tar vi en pause fra
“vær og vind” og fokuserer på
identitet og selvfølelse.

Kontaktinfo:
Telefon til skolen (og skolens ansatte): 907 09 311
Hjemmeside: minskole.no/mosby
Meldingsbok: Mos2 til 59 44 45 19
Trinntelefon: 906 92 357

Kontaktlærertid:
Kontaktlærer Øystein: Mandag 13.25 - 14.10
oystein.kostol@kristiansand.kommune.no
Kontaktlærer Simen: Mandag 13.25 - 14.10
simen.moe.grepperud@kristiansand.kommune.no

Vennligst send mail til begge om dere sender mail.

Foreldrekontakt:Kristian Foshaug (Pappa til Ole Emander)

Vara: Jonathan Kargaard (Pappa til Joshua)

Hilsen  Øystein, Simen, Turid og Ragnhild

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


UKAS MÅL:

Matematikk Norsk Sosialt mål

Jeg kan addere et tosifret tall med et ensifret tall. Jeg vet hvordan jeg skriver bokstaven
Æ-æ Jeg kan si lyden og navnet.

Jeg holder det ryddig på plassen min i
garderoben.

Lekse:
Leselekse. Se egen bok.
Norsk arbeidsark.


