
Uke 22    Mosby Oppvekstsenter 2. trinn Tema: Høiebekken

BESKJEDER:

Hei alle sammen!
Ukene fyker avgårde og vi har ennå mye vi har lyst til å gjøre sammen med elevene på trinnet. Samtidig skal vi pakke ned
alt i klasserommet og alt som finnes i brakkene. Det betyr at vi må være kreative de siste ukene, og kanskje undervisningen tar nye
veier den siste tiden.
Vi tenker derfor at vi fra denne uka ønsker at alle tar med seg Ipad og lader til skolen, og at det oppbevares her. Det er også viktig at
elevene tar med til skolen det de har av bibliotekbøker hjemmefra.  Vi må også endre på leseleksenes form, og gi lekser som ikke
innebærer bøker som skal til og fra hjemmet.

Torsdag: vi holder mulighetene åpne , men det blir tur- kort eller lang!

Til informasjon: Oppvekststyret har endret når SFO har sommerstengt. Fra og med sommeren 2021 vil det være stengt uke 27 – 30.

Mvh.  Gunhild, Andreas og Marit

Kontaktinfo:Telefon til skolen: 907 09 311 Hjemmeside: minskole.no/mosby Meldinger: MOS2 til 59 44 45 19

E-post til kontaktlærere:
andreas.torkildsen@kristiansand.kommune.no marit.sorensen.roisland@kristiansand.kommune.no

Foreldrekontakt: Kine Renathe Haugen Anundsen Vara: Kristian Ravnaas

Periode begreper:
høyre

venstre

over

under

ved siden av

bak

foran

8 = eight = åtte
9 = nine = ni
10 = ten = ti
11 = eleven = elleve
12 = twelve = tolv
How old are you?
I am ….years old.

Matematikk Øv på klokka hjemme. Hva viser den korte viseren? Hva viser den lange viseren?

Norsk Jeg leser leseleksa høyt for en voksen hjemme.

Engelsk Jeg kan de engelske øveordene

http://www.minskole.no/mosby
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mailto:marit.sorensen.roisland@kristiansand.kommune.no


Sosialt mål Jeg samarbeider med de andre på gruppa mi.







Litt hulter til bulter, men likevel kommer et ukesreferat fra oss. Vi har vært på tur til Høllen. Der var det mange fine insekter med seks bein. Mye spennende lek i

kroker og på plen. Flere barn plukket granskudd som skal brukes til ny lemonade, slik som i fjor. Det var nemlig veldig godt, og mange har spurt etter dette det

siste året. Maria og Lotta knakk koden på å lage lyd på gress. Det er jammen ikke så lett, så de var gode! Lotta og Mari driver med headbanging etter musikk fra

“Måneskin” som vant Eurovision for en ukes tid siden. Gøy med gravelek i sanden og gjørmetatovering av hverandre. En gjeng som er samlet i amfiet etter tur for



å se på Pokemon. Pokemonjakt er nemlig spesielt interessant for små og store gutter på trinnet vårt. Inne i klasserommet hentet vi frem glass med matrester som

har ligget og modnet på glass siden i høst. Det var en interessant syn og lukt. Nå nærmer det seg derfor tida for å grave opp søpla vi gravde ned i høst. Fredag fikk

vi tatt en nærmere titt på en påkjørt buorm. Den var paddeflat. Det var mulig å se de to gule flekkene på siden av hodet, og øynene kunne vi også se.


