
Uke 1     Mosby Oppvekstsenter                  1. Trinn                                                                      Tema: Vær og vind 

BESKJEDER: Godt nyttår alle sammen! Vi håper dere har hatt en god juleferie selv om vi 
vet dette er spesielle tider med sykdom, isolasjon og karantene for mange.       
Velkommen til våre to nye elever Luna og Larin! Vi gleder oss til å bli kjent med dere og 
håper dere vil trives her i førsteklasse sammen med oss. 

 Vi håper dere har forståelse for at ting vi har satt på dagsplanen kan endre seg grunnet uforutsette 
ting. Skolen er nå på gult nivå. Alle har mottatt sms hvor det oppfordres på det sterkeste til å ta en 
koronatest på alle elever og ansatte før første skoledag.  
 
Gult nivå betyr:  
- Ingen skal møte på skolen hvis de er syke. 

- Vask hendene før dere kommer på skolen og når vi går inn i klasserommet. 

- Ha god håndhygiene gjennom hele skoledagen. Har deres barn sart hud/ eksem så ber vi dere sende 

med barnet håndkrem og gjøre oss oppmekrsom på dette. 

Vi ønsker en mest mulig normal skolehverdag og håper vi skal klare å få til dette uten for mye 
innvirkning på elevenes skoledag. Klassen regnes som en kohort. 
 
Gi oss beskjed på melding (MOS1) eller mail senest kl. 08.15 samme dag hvis barnet deres er syk/ 
borte fra skolen. Viktig at dere skriver både for og etternavn på eleven. Vi etterlyser elever kl. 9 hvis 
de ikke dukker opp. Gi oss beskjed om noe er uklart eller dere har ting å ta opp med oss 
Sender dere mail så må dere sende till alle kontaktlærerne (event. fravær hos oss kan føre til at 
beskjeder ikke kommer frem om dere kun sender til en). 

 

Kontaktinfo:  
Vi har nå  tlf på trinnet. Nytt tlf.nr 90266734. Denne er med på tur og vi kan kontaktes på denne også ellers. 
Jobben vår er å følge opp elevene i undervisningstid og leser/ svarer på sms før/etter den tid. 
Vi har kontaktlærertime mandager fra kl.13.25-14.10   
Telefon til skolen: 907 09 311                                                                                  Hjemmeside: minskole.no/mosby 

Meldinger: MOS1 til 59 44 45 19  
E-post til kontaktlærere: 
Charlotte:                                                       Charlotte.Hoiasen.Salvesen@kristiansand.kommune.no 
Marianne H.                                                                                             marianne.holthe@kristiansand.kommune.no 
Marianne Aa.                                                                                        marianne.aagesen@kristiansand.kommune.no 
Foreldrekontakter: Christina (mamma til Tiril Alice) tlf: 98458439 Sissel (mamma til Lykke Sofie) tlf: 90809101 

Temaperiode uke 1- 7: Vær og vind 
Onsdag starter vi ny temaperiode med fokus på vær 
og temperatur. 
Dagens elever skal melde været på yr.no.  
De skal sjekke gradestokken og plassere 
temperaturen i diagram.  
Ute har vi en flaske med vann som vi følger med på 
om endrer seg etter temperaturen. 

 

  

 
Hjemmeskole før juleferien ble en ny erfaring for 
både store og små og vi voksne vil skryte av flinke 
førsteklassinger! Det gikk strålende med elever som 
klarte å lytte til andre, vente på tur og slå av/ på 
mikrofon.  
Engasjement og tydelig gjensynsglede allerede etter 
en dag hjemme fra skolen er gøy å se!  
Mange likte å få vise og fortelle om både bamser og 
annet, og de som ikke hadde lyst til å fortelle kunne 
følge med på de andre og kose seg med det. 
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Uke 1    Mosby Oppvekstsenter    1. Trinn                                                                Tema: Vær og vind 

UKAS PLANER: Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30 - 09.30 
Frilek inne/ gymsal 

 

Frilek 
 

Frilek Frilek/ gymsal Frilek/ gymsal 

09.30 - 10.45 
 

Magisk møte 

Nyttårs-rebus ute 

Magisk møte 
 

Todeling:  
Kunst og håndtverk 

IPad 

Magisk møte  
 

Tema  
vær og vind 

Magisk møte 
Stasjoner:  

Musikk 
Språklek 

Programering  

Magisk møte 
 

Matematikk: 
Verdens største tall! 

 

10.45 - 11.15 
11.15 - 12.30 

Mat 
Utelek  

Måltid 
Utelek 

Måltid. 
Utelek 

Måltid 
Utelek 

Måltid 
Utelek 

12.30 - 13.15 Vi går i akebakken om 
det fremdeles er snø 
(skolen har akebrett) 

 
Oppsummering 
Takk for i dag! 

Todeling forts. 
 
 
 

Oppsummering 
Takk for i dag! 

Lesestund   
 
 
 

Oppsummering 
Takk for i dag! 

Stasjoner forts. 
 
 

Oppsummering 
Takk for i dag! 

Matematikk forts. 
 
 
 

Oppsummering 
Takk for i dag! 

Husk! 
Vanlig niste. 

    

 

UKENS MÅL: 

Sosialt mål: Jeg blir kjent med de nye i klassen og tar alle med i leken. 

Lekse:  Lad iPaden hjemme og ta den med på skolen. Øv på feide brukernavn og passord. 

 


