
Uke  14   Mosby Oppvekstsenter    1. trinn   Tema: Det spirer og gror, uke 9-17 

BESKJEDER: 
 

Da håper vi alle har hatt noen gode feriedager og er klare for nye skoleuker! 
Vi takker for gode innspill og samtaler med dere foreldre før påske. Denne uka, på torsdag 8. april, fortsetter vi 
med dere som ikke har hatt samtale. Se eget skriv som ble sendt hjem før påske med tidspkt.(feil dato). 
Til dere som skal ha digitalt møte denne uka med lærer sendes det hjem arbeidsark barna har jobbet med på 
skolen. Fint om dere sammen snakker om hvordan jobbing med ark på skolen oppleves. Kan være et punkt  på 
møte. 
I uka før påske skjedde det mye spennende på skolen. 
4 kyllinger ble klekket ut og barna synes det var spennede å følge de små gjennom vinduet. (Supernytt hadde 
innslag om dette fredag 26.mars!) Vi hadde også besøk av to flotte haner på 1.trinn. 
Hassan slutter i klassen vår og flytter til Oslo. Vi hadde avslutning for ham med skattejakt. Mange ivrige barn som 
prøvde å finne skatten. Vi ønsker Hassan lykke til med ny skole og nye venner!  Store og små vil savne deg! 
 
Denne uken skal vi ha bokstaven K-k. Fint om dere sammen hjemme  finner ord som begynner på bokstaven K. 
På magisk møte, onsdag,  teller vi alle ordene som vi finner tilsammen. 
 
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. 
  
Vi ser på vårtegn og følger med på forandringer i 
naturen. Fremover skal vi så frø og lage våre egene 
drivhus på vinduet!  
Vi skal også ha temaet Kroppen er min de neste 
ukene. 
Dagens elev skal finne huset sitt på google maps 
fremover.  
 

Hassan leker sammen med noen av vennene sine. 
  De leker med sjørøverskuter. 
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Uke  14    Mosby Oppvekstsenter    1. trinn   Tema: Det spirer og gror. 

UKENS PLANER: Mandag 5/4 Tirsdag 6/4 Onsdag 7/4 Torsdag 8/4 Fredag 9/4 

08.45- 
10.15 

2.påskedag Frilek 
Magisk møte 

Frilek 
Magisk møte 

Frilek 
Magisk møte 

Frilek 
Magisk møte 

10.15- 
11.00 

Mateo Helle 
7 år 

Bokstavløype med 
bokstaven K-k 

Tema: 
Kroppen er min 

Kompis/Mulius  
MatteMysteriet; 

likt/ulikt 

11.00- 
11.30- 
12.00- 

 
13.30 

Måltid  
Utelek  

Ball-lek på banen. 
 

Ipad; vi lager bamsebok 
på Book Creator. 

 
Takk for i dag! 

Måltid 
Utelek 

 
Lesekorpset  

 
 
 

Takk for i dag! 

Måltid 
Utelek 

 
Bibliotek 

 
 
  

Takk for i dag! 

Måltid 
Utelek 

 
Kl.12.45: 

Takk for i dag.  

Husk!   
 

 Skole-hjem samtaler. 
Se eget skriv for 

tidspunkt. 

 

 

UKENS MÅL: 

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

Faglig mål: Jeg vet hvordan jeg skriver bokstavene K-k. 

Lekse: Stjerneboka: arbeidsark. Lade iPad hjemme.   

 


