
Uke 19  Mosby Oppvekstsenter    1. Trinn                Tema: Det spirer og gror                                                                 

 BESKJEDER:  
Det har dessverre vært litt hærverk på uteområdet både i skole og barnehage den siste tiden. 
Alle voksne oppfordres derfor til å legge turen innom oppvekstsenteret når det passer på 
ettermiddager/ kvelder.  Vi trenger hjelp til å holde uteområdet så fint som mulig, slik det kan 
være til glede for alle i bygda i lang tid framover. 
 
Info om 17. mai: Sjekk hjemmesiden. 
 
Håper dere husker på å følge opp vennegruppene. 
                                                      
Uteskole:  
Det blir uteskole onsdager i mai. Vi være ute eller på tur sammen med Charlotte, Rachel og 
Line som er neste års lærere på trinnet. Ha med god niste og nok drikke, og klær etter vær. 
 
Tema:  
Ny temaperiode “Det spirer og gror”.   
Solsikkene som vi har hatt i drivhus på vinduet sendes nå hjem. Vi planter dem i jord og håper 

dere får flotte solsikker i hagen til sommeren 😊  
Vi jobber med nasjonaldagen vår 17.mai nå. Vi skal pynte klassefanen vår, øve på sanger og 
trene på å gå i 17.mai tog. 
 
Bibliotek:  
Vi går på biblioteket hver torsdag. Når de leverer bok, kan de låne ny. 
 
Matematikk: 
Vi øver på å skrive tallene fra 1 til 20 riktig, mengdeforståelse, og å plassere tiere og enere på 
riktig plass.  
Hver dag snurrer dagens elever lykkehjulet og finner tallets nabotall som de skriver på tavla. 
Det er stor spenning til hvilket tall lykkehjulet stopper på og veldig populært å få skrive på 
tavla! 
 

               

  
Vi øver på 17.mai ropet vårt: 
 

 Vi roper alle høyt HURRA 

 På vår kjære grunnlovsdag 

 I 1814 ble vi fri 

 Og denne dagen feirer vi! 

 HURRA! 

 
 

 
 
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 i klasserom/ gymsal 

 

Frilek 
 

Magisk møte 
 

Frilek i klasserom/gymsal 
Bibliotek 

Frilek i klasserom/gymsal 
 

09.30 - 10.45 
 

Magisk møte 
Tema:  
17.mai 

Todeling musikk og 
 kunst og håntverk. 

 

Magisk møte. 
 

Mattelek, skriving og 
lesegrupper 

Uteskole 
 

Vi går på tur  
 

Magisk møte 
 

Stasjoner: 
Skriving, iPad, 

lesegruppe 

Magisk Møte 
Todeling Musikk og 

 matematikk. 
 

10.45 - 11.15 
11.15 - 12.30 

Måltid 

Utelek  

Måltid 
Utelek  

Måltid.  
Vanlig niste og drikke 

Måltid 
Utelek 

Måltid 
Utelek 

12.30 - 13.15 Tema fortsetter 
Oppsummering 

Takk for i dag! 

Vi fortsetter med 
stasjoner. 

Oppsummering 
Takk for i dag! 

 
 

Oppsummering 
Takk for i dag! 

Vi fortsetter med stasjoner 
 

Oppsummering 
Takk for i dag! 

 
 

Oppsummering 
Takk for i dag! 

Husk!   Leseleksa  Leseleksa -bibliotekbok  
-leseboka og blå mappe. 

-fulladet iPad 

 

 

UKENS MÅL: 

Sosialt mål: Vi gir ros når vi ser andre gjøre bra ting! 

Lekse:  Leselekse tirsdag og onsdag. Lade iPaden og ha den med på skolen. 17.mai ropet! 

 


