
Uke 14  Mosby Oppvekstsenter       1. Trinn                Tema: Jeg i verden                                                                   

 

BESKJEDER:    Fredag fikk alle elever på skolen introdusert en ny bokstav. Denne 
uttales MØ og er en lilla animalistisk bokstav (altså ikke ”rød” vokal eller 
”blå”konsonant).  Det var mange som så utfordringer med å få ny bokstav i 
alfabetet (nytt tastatur, ny alfabetsang, ny episode i Lesekorpset...) Noen lurte litt 

på om det var en aprilspøk, men jobbet flittig med oppgaven.           
                                                                                              
Uteskole: Vi går på jakt etter vårtegn i nærheten av skolen denne mandagen. Det blir ikke bål. 
Ta med god niste og godt med drikke. Klokken 12 skal vi på forestillingen “365 dager i et år” i 
amfiet. 
 
Tema: Nå er det påske som er tema i klassen på onsdager. 
 

Ukens bokstaver:  Det er bokstavene  P-p og J-j vi skal øve på denne uken. Nå har vi lært alle 
bokstavene, og etter påske  begynner vi med å skrive lange ord og setninger! 
 
Lesing: Det er kjempe gøy å se framgangen til elevene i lesing hver uke. Det blir ofte noen 
endringer i lesegruppene. Gi beskjed om nivået ikke passer. 
 
Bibliotek: Vi går på biblioteket hver torsdag. Når de leverer bok, kan de låne ny. 
 
Skole-hjem samtaler: Takk for alle flotte samtaler med elever og foreldre. Vi føler oss heldige 
som har en slik god elev- og foreldregruppe. Siste gruppe med samtaler er til torsdag. Datoer og 
tidspunkt for samtaler er lagt ut på hjemmesiden under fanen Nyttig informasjon. Alle har fått 
oversikten i blå lesemappe også. 

               

 
Selv om bokstaven «MØ» bare var en aprilspøk ble det 
skrevet og fargelagt mange flotte nye bokstaver på skolen 
fredag! 
 

Kontaktinfo:  
Trinn telefon: 90266734.   
Kontaktlærertid mandager fra kl.13.25-14.10    
Telefon til skolen: 907 09 311             
Hjemmeside: minskole.no/mosby  
Meldinger tlf.nr. 59444519 start melding med MOS1   
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  
Foeldrekontakter:   
Christina (mamma til Tiril Alice) tlf: 98458439   
Sissel (mamma til Lykke Sofie) tlf: 90809101  
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Mandag  

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30 - 09.30 Frilek klasserom/ gymsal 

Magisk møte 

Frilek 
 

Frilek Frilek i klasserom/gymsal 
Bibliotek 

Frilek i klasserom/gymsal 
 

09.30 - 10.45 
 

 
Uteskole 

Vårtegn og vårbingo! 

Magisk møte 
 

Bokstaven P-p 
 Lesegruppe 

Magisk møte  
 

Tema: Påske 

Magisk møte 
 

Bokstaven J-j 
Lesegruppe 

Magisk Møte 
 

Påskeforming og 
matematikk. 

 

10.45 - 11.15 
11.15 - 12.30 

Måltid Måltid 
Utelek 

Måltid. 
Utelek 

Måltid 
Utelek 

Måltid 
Utelek 

12.30 - 13.15 Forestilling i amfiet! 

 
 

Takk for i dag! 

Vi fortsetter å jobbe 
med bokstaven  

 
Oppsummering 
Takk for i dag! 

Tema fortsetter 
 
 

Oppsummering 
Takk for i dag! 

Vi fortsetter å jobbe  
med bokstaven 

 
Oppsummering 
Takk for i dag! 

 
 

 
Oppsummering 
Takk for i dag! 

Husk! Vi brenner ikke bål. Ta 
med vanlig mat og godt 

med drikke. 

Leseleksa  Leseleksa -bibliotekbok  
-leseboka og blå mappe. 

God påske! 

 

UKENS MÅL: 

Sosialt mål: Om jeg ser noen barn som er alene, så spør jeg om de vil være med å leke. 

Lekse:  Leselekse tirsdag og onsdag. Foreldre fyller ut leseskjemaet. Lad iPaden og øv på å logge inn med feide brukernavn og passord. 

 


