
Uke  10   Mosby Oppvekstsenter    1. trinn   Tema: Det spirer og gror, uke 9-17 

BESKJEDER:  
I denne uken ønsker vi å få til to uteskoledager. Vi går på tur som vanlig på mandag og har bål.   
Ta med vedpinne, skje  og en banan innepakket i folie. 

På torsdag vil vi ha en litt kortere tur og da blir det ikke bål. Ta med vanlig niste til denne dagen. 
 
I denne uka starter vi opp med å lage dusk kyllinger. Har du garn til overs i fargene gul, hvit eller rosa så ta det 

gjerne med til skolen.      
I perioden før påske skal vi blant annet ha et rugeprosjekt der vi ruger ut kyllinger- forhåpentligvis! Dette  
prosjektet  blir spennende å følge. Egget bruker 21 dager på å utvikle seg til en kylling.  
 
Det blir endringer i karantenereglene fra kommuneoverlegen. Alle husstandsmedlemmer til nærkontakter som 
har fått karantene får «ventekarantene» inntil den i husstanden som er nærkontakt har fått testsvar. Er testsvaret 
negativt, kan husstandsmedlemmet som ikke er nærkontakt gå tilbake i barnehage, skole eller jobb som normalt, 
mens nærkontakten selvsagt må fullføre sin karantene.  Se hjemmesiden. 
 
Vi legger ved et skriv i postpappa fra 17. Mai komiteen 2021. Returner dette i løpet av uken. 

Gi oss beskjed på melding (MOS1) 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. Ta også 

kontakt om noe er uklart eller dere har ting å ta opp med oss. Vi har kontaktlærertime torsdager fra kl.14.00-

14.45  tlf.nr 91107056. Send mail til begge kontaktlærere når du sender mail.  

Kontaktinfo:Telefon til skolen: 907 09 311                                           Hjemmeside: minskole.no/mosby 
Meldinger: MOS1 til 59 44 45 19                                                                                                                                                                
E-post til kontaktlærere: 
 Kontaktlærertid Turid: Torsdager 14:00-14:45           turid.l.liene@kristiansand.kommune.no                          

 Kontaktlærertid Marianne: Torsdager 14:00-14:45      marianne.aagesen@kristiansand.kommune.no 

Foreldrekontakt: Chris Abram (Pappa til Sigrid).                   Vara: Kristian Foshaug (Pappa til Ole Emander) 

 

TEMAPERIODEN DET SPIRER OG GROR. 
  
Dagens elever triller bokstavterninger og vi ser om vi 
sammen kan lage ord/ setninger. 
Tellemaskinen. Vi teller hvor mange skoledager det 
er til sommerferien. 
 
Vi har fokus på husdyr denne uken. Dagens elever 
skal få lage gåter og fortelle oss andre fakta om de 
ulike dyrene. 
 

               Temaperioden: Det spirer og gror.    

 
Følg med på rugekassen vår på youtube! Link på 
hjemmesiden. 
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Uke  10    Mosby Oppvekstsenter    1. trinn   Tema: Det spirer og gror. 

UKENS PLANER: Mandag 8/3 Tirsdag 9/3 Onsdag 10/3 Torsdag 11/3 Fredag 12/3 

08.45- 
10.15 

Frilek 

Magisk møte 
 

Frilek 
Magisk møte 

Frilek 
Magisk møte 

Frilek 
Magisk møte 

Frilek 
Magisk møte 

10.15- 
11.00 

Uteskoledag 
 

Ny bokstav 
Y-y 

Bokstavløype med 
bokstaven P-p 

Uteskoledag Matte 

11.00- 
11.30- 
12.00- 

 
13.30 

Bålkos og mat,  
lek  

 
 

Takk for i dag! 

Måltid  
Utelek  

IPad. Salaby  
 

Takk for i dag! 

Måltid 
Utelek 

Lesekorpset  
 

Takk for i dag! 

Ta med vanlig niste, 
lek 

 
 

Takk for i dag! 

Måltid 
Utelek 

 
 

Kl.12.45:Takk for i dag! 

Husk! Ta med vedkubbe,  
varm drikke og bålmat  

Ull er gull! 

 
 

   

 

UKENS MÅL: 

Sosialt mål: Jeg kan snakke vennlig til andre og bruke fine ord. 

Faglig mål: Jeg vet hvordan jeg skriver bokstavene  P-p og Y-y. Jeg kan plassere bokstavene  riktig i bokstavhuset. 

Lekse: Stjerneboka: arbeidsark. Lade iPad hjemme.  
Fyll ut skriv fra 17. Mai komiteen.  
Har du gult, hvitt eller rosa garn til overs så ta det med. 

 


