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

BESKJEDER: 
Vi hadde en strålende uteskoledag forrige mandag med tur til Høllen. Vi snakket om elva Otra som renner 

gjennom Mosby,og hvor viktig det er å ha respekt for vann. Vårtegn som hvitveis, hestehov og krokus ble 
funnet langs veien. Elevene var aktive både med pinner og stein, fotballsparking og sand/vann-lek.  
Matte mysteriet er populært på fredagen og det er mange elever som grubler på ukens mysterie. Ute på skolen 
spikrer vi flott kunst som vi fortsetter å jobbe med denne uken. Kunstverkene vil snart komme hjem med stolte 
eiere. 
 
Vi fortsetter med temaet “Kroppen er min” torsdager. Filmene vi ser og samtaler rundt er en serie som heter 
“Kroppen min eier jeg.” Filmene finner dere her: http://www.kroppenmineierjeg.no/ Se gjerne filmene sammen 
med barna deres og snakk med dem om hva trygge voksne er, gode og vonde hemmeligheter, og om respekt for 
egne og andres grenser. Vi opplever gode, åpne samtaler i gruppa rundt et viktig tema. 
 
Denne uken skal vi ha bokstaven B. Fint om dere sammen hjemme finner ord som begynner på bokstaven.  
På magisk møte, onsdag, teller vi alle ordene som vi finner tilsammen.  
 

Mandag blir det uteskole uten bål. Ha med godt med drikke og sunn niste som er lett å spise i skogen. Hver 
mandag fremover er vi så heldige å ha med oss Simen Moe Grepperud som skal bli en av klassens lærere 
til høsten 
 
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.  Siste uken i temaperioden “det spirer og 
gror” skal vi plante solsikkene våre i jord. 
 
Dagens elev finner huset sitt på google maps og vi 
studerer nærmiljøet vårt via satelittbilder.  

 

 
Vi snekrer spikerbilde. 

 
 

 

http://www.kroppenmineierjeg.no/
http://www.minskole.no/mosby
http://www.minskole.no/mosby
http://www.minskole.no/mosby
http://www.minskole.no/mosby
mailto:turidk.l.liene@kristiansand.kommune.no
mailto:marianne.aagesen@kristiansand.kommune.no


Uke  17    Mosby Oppvekstsenter    1. trinn   Tema: Det spirer og gror. 

UKENS PLANER: Mandag 26/4 Tirsdag 27/4 Onsdag 28/4 Torsdag 29/4 Fredag 30/4 

08.45- 
10.15 

 
Uteskoledag. 

 
Hver mandag er vi så 
heldige å ha med oss 

Simen Moe Grepperud 
som skal bli en av 
klassens lærere til 

høsten! 
 

Vi går til Høllen denne 
mandagen. 

Frilek 
Magisk møte 

Frilek 
Magisk møte 

Frilek 
Magisk møte 

Frilek 
Magisk møte 

10.15- 
11.00 

To grupper: 
Vi planter solsikken vår. 

Vulkanutbrudd i 
skolegården! 

 

Bokstavløype med 
bokstaven B-b. 

To grupper: 
Vi snekrer kunst. 
Kroppen er min. 

 
MatteMysteriet 

 

11.00- 
11.30- 
12.15- 

 
 
 
 
 

13.30 

Måltid  
Utelek  

 
To grupper: 

Vulkanutbrudd i 
skolegården! 

Vi planter solsikken vår. 
 

Takk for i dag! 

Måltid 
Utelek 

 
 

Lesekorpset.  
 

Takk for i dag! 

Måltid 
Utelek 

 
To grupper: 

Snekring 
Kroppen er min 

Bibliotek 
 

 Takk for i dag! 

Måltid 
Utelek 

 
Kl.12.45: 

Takk for i dag.  

Husk! Klær etter vær. Det er 
fremdeles kjølige 

vårdager. Det blir ikke 
bål på uteskoledag 

fremover. 

 
 

  Levere leksa i 
stjerneboka. 

 

UKENS MÅL: 

Sosialt mål: Jeg snakker fint til vennene mine på skolen. Jeg snakker fint om vennene mine på skolen. 

Faglig mål: Jeg vet hvordan jeg skriver bokstaven B-b. 

Lekse: Stjerneboka: arbeidsark. Lade iPad hjemme.   



 


