
Velkommen til foreldremøte!

1.Trinn høsten 2021



ALLE MED!

TRIVSEL

Vi skal gi alle tid til å modnes og holde på barnas 
nysgjerrighet og iver. 

ALLE skal oppleve å mestre førsteklasse!



Trygghet Forutsigbarhet Fellesskap

OPPSTART

Det krever tid å bygge god selvfølelse hos den enkelte eleven, og det er viktig for videre læring at barna vet 
at de mestrer oppstarten i skolen. Dere foreldre og vi voksne på skolen skal sammen gi dem den tryggheten 
de trenger for å mestre hverdagen. Vi øver på å gjøre gode valg, sosial samhandling og vise empati. Har 
elevene trygghet i seg selv og opplever tilhørighet er dette en sterk grunnmur å bygge videre på resten av 
skoleløpet!



Rutiner

Overganger

Orden

Forventninger

Forutsigbarhet

Egenvurdering
I tillegg til å bygge gode relasjoner er forutsigbarhet og rutiner viktig for å trygge alle 
elever. Vi øver på å få gode overganger i skolehverdagen, holde orden, ta imot beskjeder 
og vente på tur. Vi bevisstgjør elevene på at de er viktige i gruppen, de vurderer selv om 
de er fornøyd med egen innsats. Vi bekrefter dem på det de mestrer i en ny skolehverdag. 
Målet vårt er at alle elever skal oppleve at de kan, og at mestrer skolen!

Lekser,- les for 
barnet ditt hver dag

Les ukebrev og plan

.hente og levere utenfor døra.
-være ute til skolen starter 
kl.8.30
-bruk innesko.
-merk alle klær med navn.



TEMA/ STASJONSARBEID
• Hva kan stasjonsarbeid innebære?

• aktiviteter som barna forflytter seg til
etter tur.

• Hver stasjon varer ca.15 min.

• Egenstyrte og voksenstyrte stasjoner.

• Veiledet lesing med lærer på en stasjon

Vi har foreløpig hatt stasjonsarbeid med tre 
stasjoner.

Vi jobber i grupper og fordype oss i ulike tema. 
Disse temagruppene kan vare en skoledag, eller 
strekke seg over flere dager.

Tall- og bokstavløyper er også noe vi vil holde på 
med. Dette innebærer at barna aktivt skal 
gjennomføre mange oppgaver ute og inne som 
dreier seg om mengder/tallet/tallbildet eller 
bokstaven/lyden vi jobber med.



FORELDRESAMARBEID
• Vi trenger dere med oss!

• Tilbakemeldinger (trivsel, utfordringer, ti
ngsom skjer som påvirker barnas
hverdag…)

• Snakk med barnet ditt om skoledagen! 
Vær nysgjerrig, still spørsmål.

• Les for barnet ditt.

• Årstidssamlinger.

• Inkludering! Bursdagsfeiring. Lever 
invitasjoner selv postkasse/SMS/ facebook.

• Enkel niste (skjei/kniv) og klær etter vær!

• Mobil/ Mobilklokker.

• Innesko, levering henting på skolen.

• Ta kontakt! Mail eller ring

(se info på ukeplan) Hjemmesida



Foreldrekontakt!
Forslag årstidssamlinger:

Mandag 20.sept. Utelek i skolegården

Tirsdag 7.desember Nissefest

Onsdag 2. mars Snølek ute/ spillekveld. SFO

Torsdag 2.juni bading på hestevann?

Foreldrekontakt: Christina mamma til Tiril Alice: tlf. 98458439
Vara: Sissel mamma til Lykke Sofie tlf. 90809101

-FAU møte første onsdag i mnd.
-organisering av årstidssamlinger
-mellomledd mellom foreldre- skole.
-fb siden inkludere, invitere, påminnelser.
-klassekasse

Hjemmeside  www.minskole.no/mosby
Feide-passord blir levert ut i postmappen uke 37. Øv på 
dette hjemme med barnet ditt.
IPader sendes hjem etter høstferien.
FaceBook gruppe for foreldre: Mosby skole 2015 kullet 
Bli med!



UKAS PLANER: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

08.30-

10.00

Magisk møte
Hvem blir 
tursjefer?

Frilek

Magisk møte

Frilek

Magisk møte

Magisk møte

Gym

Frilek

Magisk møte

10.00-

11.00

Uteskoledag.
Vi går til 

Tutlamoen

Stasjoner Tema:
Vennskap

Regnbuefisken

Skolebingo

Nadia 6 år!

Matte
Sortering

11.00-
11.30-

Måltid Måltid
Utelek

Måltid.
Utelek.

Måltid
Utelek

Måltid
Utelek

Oppsummering.

12.00-

13.15

Tekstskaping
fra turen.

Takk for i dag!
Oppsummering.

Takk for i dag!

Kunst og håndtverk
Oppsummering.

Takk for i dag!

Faddertime.
Oppsummering.

Takk for i dag!

Kl.13.00:
Takk for i dag og god 

helg

Husk! God niste og klær 
etter vær.

UKAS MÅL:

Sosialt mål: Jeg inviterer andre med i lek. Jeg sier ja når noen spør om å få bli med på leken.

Lekse: Jeg kan fortelle litt hjemme om hva vi gjør på skolen. Bildedokumentasjon med tekst laget av elevene kommer hjem i 
postmappen tirsdag. Bruk bilder og tekst som støtte og la barnet ditt fortelle.

Uke 35 Mosby Oppvekstsenter 1. trinn Tema: Alle med (uke 33-
39)



Bruk den snille stemmen både 
når du snakker om og til 
mennesker du møter på din vei. 

En time med psykisk helse på 
skolen er flott, men glem aldri 
at du, mamma og pappa, er 
barnets viktigste lærer.

Hvordan du møter verden 
sammen med barnet ditt, vil 
veie tyngst av alt, i den sekken 
barnet bærer med seg resten 
av livet.


