
Uke  18   Mosby Oppvekstsenter    1. trinn   Tema: Høiebekken, uke 18-24 

BESKJEDER: 
 

Denne uken var det veldig spennende med vulkanutbrudd i sanden! Det var full fart med spadene når jentene 
mot guttene kjempet om å få høyest mulig vulkan på ti minutter! Colaen bruste når mentosen ble putta oppi 
(selv om vi kanskje så for oss enda mere futt!)  
 
-Mandag blir det uteskole uten bål. Vi skal gå til Høllen og studere Høiebekken som renner ut i otra. Ha på støvler 
uansett om det regner eller ei. Det er kaldt med våte sko og nå ønsker vi ikke at noen skal bli forkjølet....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. 
-Siste uke med temaet “Kroppen er min”. Elevene er så gode til å sette ord på tanker rundt dette. 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. Denne ukens tema 
er “fortell det til noen” og har fokus på at det aldri er barnas skyld og at trygge voksne skal hjelpe. 
-Ukens bokstav er H-h . Fint om dere sammen hjemme finner ord som begynner på bokstaven.  
På magisk møte, onsdag, teller vi alle ordene som vi finner tilsammen.  

 
«AKT beklager veldig at en del elever har fått tilsendt feilaktig vedtak om gratis skoleskyss neste skoleår. Det 
er gjort målinger til brakkene på Torridal og ikke til det nye oppvekstsenteret vårt i Kiledalen. Nye målinger vil 
foretas til riktig adresse. 
Neste skoleår vil kun de på 2.-7. trinn som bor mer enn 4 kilometer fra skolen få dette tilbudet (2 km for 1. 
trinn), de som har trafikkfarlig skolevei og de som har behov for speialskyss.»  

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 Høiebekken. 
  
Ny temaperiode og nå er det livet langs og i bekken 
som skal forskes på! Vi starter med å besøke 
Høiebekken der den renner ut i otra. Hva ser vi? Hva 
hører vi? Vi skal bruke sansene våre! Elevstemmen 
er viktig, og vi voksne skal vinkle temaperioden opp 
mot hva elevene er opptatt av. 
 
Dagens elev bestemmes av at lykkehjulet snurres 
(veldig spennende)! Dagens elever får ett lykketall på 
lykkehjulet. De bruker tellemaskinen for å plassere 
tiere og enere på rett plass, og de finner nabotallene 
til dagens lykketall. 
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Uke  18    Mosby Oppvekstsenter    1. trinn   Tema: Høiebekken. 

UKENS PLANER: Mandag 3/5 Tirsdag 4/5 Onsdag 5/5 Torsdag 6/5 Fredag 7/5 

08.45- 
10.15 

 
Uteskoledag. 

 
Vi går til Høllen og skal 

se hvorHøiebekken 
renner ut i Otra. 

 
 
 
 
 

Tekstskaping. 
Vi ser på bilder fra turen 
og lager tekst til bildene 

sammen. 
   

Frilek 
Magisk møte 

Frilek 
Magisk møte 

Frilek 
Magisk møte 

Frilek 
Magisk møte 

10.15- 
11.00 

To grupper: 
Matte Maraton 
Kroppen er min. 

 

Bokstavløype med 
bokstaven H-h. 

 
Vi snekrer kunst. 

 
MatteMysteriet 

 

11.00- 
11.30- 
12.15- 

 
 
 
 
 

13.30 

Måltid  
Utelek  

 
To grupper: 

Matte Maraton 
Kroppen er min 

 
Takk for i dag! 

Måltid 
Utelek 

 
 

Lesekorpset.  
 

Takk for i dag! 

Måltid 
Utelek 

 
Snekring 
Bibliotek 

 
 Takk for i dag! 

Måltid 
Utelek 

 
Kl.12.45: 

Takk for i dag.  

Husk! Ha på støvler! 
Vi har ikke bål på tur 
resten av skoleåret. 

 
 

  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 H-h. 

Lekse: Stjerneboka: arbeidsark. Lade iPad hjemme.   

 


