
   Uke 10 Mosby Oppvekstsenter 2. trinn Tema: Jeg i verden (uke 10-15)

BESKJEDER:
Første uken etter vinterferien var veldig fin. Vi har vært på forestilling i amfiet
og tur til Jonsbergheia. Ragnhild lagde popcorn som vi kostet oss med. I
tillegg var vi så heldige og fikk noen skikkelige varme vårdager.

Arbeidsarkene som er lekse kommer nå i en blå perm. Husk å sette arkene tilbake
dersom dere tar de ut. Vi har også sett at det ligger igjen en del lesemapper i hyllene
etter elevene er gått hjem. Fint om dere etterspør permen dersom leksene ikke er med
hjem.

Vi benytter oss av trinntelefonen til telefoner og meldinger. Dere kan gjerne lagre
nummeret, 906 92 357.

Neste tema blir “jeg i verden”. I uke 9 og 10 skal vi konsentrere oss om psykisk helse –
hvordan påvirker jeg andre og andre meg.

★ 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.
★ Utviklingssamtalene blir i uke 13 og 14. Tider kommer etter vinterferien.

Plan for uken:
Mandag: Stasjoner og tema.
Tirsdag: Gym, Husk gymsko.
Onsdag: Stasjoner.
Torsdag: Kunst og håndverk.
Fredag: Tur til Tutlamoen. Vi brenner bål. Cirka halve dagen på tur.

Tema: Jeg i verden

Vi skal dele opp temaet i to
bolker. Første bolk kommer til å
handle om følelsene våre, og den
andre bolken kommer til å handle
om ulike land i verden.

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 vet at subtraksjon er å trekke fra. Vi trekker et
tall fra et annet. 6-3=3 Vi trekker bort tre fra seks.

Jeg kan de fire diftongene ei, ai, au, øy. Jeg inkluderer alle i leken.

Lekse:
1. Leselekse: Se egen bok.
2. Norsk arbeidsark. ( Bokstavene R og E.
3. Matte arbeidsark. (Vi øver på å skrive tallene riktig. Det er viktig å følge pilen.)


