
Uke  11   Mosby Oppvekstsenter    1. trinn   Tema: Det spirer og gror, uke 9-17 

BESKJEDER:  
Vi hadde en flott utskoledag på mandag. Det var stor stas å  grille bananer på bålet. For noen av barna 
var det første gang de smakte grillet banan.På torsdag valgte vi å være på skolen. 

 
Vi har startet opp med dusk-kyllinger. Nå lager vi påskekyllinger i alle verdens farger. 

Tusen takk til dere som har sendt med garn i sekken       
På torsdag fikk vi både se og ta på ulike typer egg. Eggene var i ulike farger, grønn, blå, brune,rosa, alt etter som 
hvilken rase de tilhørte. Vakteleggene var små og lette. Vi fortsetter denne uka med tema: husdyr.  
 
Vi har dessverre ikke kommet på biblioteket de to siste ukene.Rommet har vært opptatt av 6. og 7. trinn. 
 
Hjertesukk: hvis dere har viktige meldinger/endringer som skal videreformidles til deres barn i løpet  

av dagen- ring kontoret på skolen!  

Vi ser ikke meldinger og mailer mellom kl.08.30-13.45. Da er vi opptatt med elevene! 

Og så slipper vi å ha dårlig samvittighet for at beskjedene ikke når frem. 
 

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 også denne uken. Dagens 
elever skal få lage gåter og fortelle oss andre fakta 
om de ulike dyrene. 
 

               Temaperioden: Det spirer og gror.     
 
 

 
Vi griller banan i folie på Fuglekjerran. 

Smakte deilig!! 
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Uke  11    Mosby Oppvekstsenter    1. trinn   Tema: Det spirer og gror. 

UKENS PLANER: Mandag 15/3 Tirsdag 16/3 Onsdag 17/3 Torsdag 18/3 Fredag 19/3 

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 
S 

Bokstavløype med 
bokstaven N 

Uteskoledag MatteMysteriet 

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 vanlige niste, 
Lekse 

 
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 være med på å  holde klasserom og garderobeplass ryddig. 

Faglig mål: Jeg vet hvordan jeg skriver bokstavene S og N.  

Lekse: Stjerneboka: arbeidsark. Lade iPad hjemme.  

 


