
Uke 24-25    Mosby Oppvekstsenter 2. trinn Tema: Høiebekken

BESKJEDER:

Hei!
Nå går det fort mot sommerferie for 2.trinn. Vi har noen få dager igjen, og dagene bærer mer og mer preg av at alt
pakkes ned. Vi satser  på å få innholdsrike dager så langt vi klarer. Dette blir forøvrig siste ukeplan for i år.

*Torsdag: Vi skal grave opp søppel som vi gravde ned i høst. Vi er ganske spente på hva vi finner igjen av det vi har gravd ned for et
halvt år siden!! Vi går på tur til Fuglekjærran etterpå..

* Mandag 21. juni blir det natursti for hele småskolen, de eldste lager oppgaver for de som er yngre.

*Siste skoledag blir tirsdag 22.juni. Denne dagen er det lov å ha med en brus og litt godteri til kr.25. Sende dem gjerne på butikken for
å velge, regne ut og kjøpe selv.

Til høsten kommer Janne Vikebak Larsen til å ha noen timer inne hos oss. Ellers blir alt som før. Det betyr et år til med Gunhild,
Andreas og Marit. Vi gleder oss!

Oppskrift på granskuddlemonade kommer i år også. Den ble litt bitrere i smaken i år, skulle nok stått kaldt i kjøleskap over natta:
https://perogkari.wordpress.com/2015/06/02/granskudd-lemonade-med-sitron-etter-svensk-oppskrift/

https://www.google.no/amp/s/perogkari.wordpress.com/2015/06/02/granskudd-lemonade-med-sitron-etter-svensk-oppskrift/amp/

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

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fperogkari.wordpress.com%2F2015%2F06%2F02%2Fgranskudd-lemonade-med-sitron-etter-svensk-oppskrift%2F&data=04%7C01%7Cmarit.sorensen.roisland%40kristiansand.kommune.no%7C654b81698ea8411ce43108d92b84f787%7Cb04c18cefe494383823547f395f07474%7C0%7C0%7C637588673091989046%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Jk75Wseg1GaKINo8fKn0WXhnDcyLSFlKB3IYTY50tmM%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.google.no%2Famp%2Fs%2Fperogkari.wordpress.com%2F2015%2F06%2F02%2Fgranskudd-lemonade-med-sitron-etter-svensk-oppskrift%2Famp%2F&data=04%7C01%7Cmarit.sorensen.roisland%40kristiansand.kommune.no%7C654b81698ea8411ce43108d92b84f787%7Cb04c18cefe494383823547f395f07474%7C0%7C0%7C637588673091989046%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=k7mY7aWVKjtcVrDP15pv8f8K08F2XRyPco7yY5tTXh8%3D&reserved=0
http://www.minskole.no/mosby
mailto:andreas.torkildsen@kristiansand.kommune.no
mailto:marit.sorensen.roisland@kristiansand.kommune.no


Matematikk Klokketrening: hele og halve timer. Når står jeg opp, spiser, går til skolen, kommer hjem, spiser middag, ser barnetv og sover? Eksempler på hva man kan være
oppmerksomme på- og notere på klokkearket.

Norsk

Engelsk

Sosialt mål









I forrige uke jobbet vi med statistikk. Vi tok opp tråden fra i fjor, og registrerte farger på biler. Vi lagde hypoteser om hva vi tror det fantes flest av, og gikk for å

telle. Telestreker, overføring til biler(fargelegging) og statistikk ble viktige begreper. Tror vi må lage nytt søylediagram til høsten. Torsdag var vi på tur med 3.trinn

til Høllen. Vannkrig, lek og morro for liten og stor. Vi har hatt sannsynlighetsregning med terninger: hvilke tall går mest igjen. Dette ble jobbet med ute og inne. Et

bilde av Frøya viser at hu har blitt litt av ei bolle og spiser masse mat. Ingen fare for at hun ikke klarer seg. Kanskje hun kommer på besøk igjen.

Vi har mange  barn som tør og liker å stå foran i klasserommet og vise frem kunster. God trening til senere oppgaver. Fredag ble avsluttet med mye sang og dans i

klasserommet. Lufta var så tett at man omtrent måtte sage seg vei ut. Gunhild får trimmet oss alle sammen.

God sommer fra alle oss!


