
Uke  20   Mosby Oppvekstsenter    1. trinn   Tema: Høiebekken, uke 18-24 

BESKJEDER 

Mosby Oppvekstsenter har sammen med Torridal skole laget musikkvideo til Norge i rødt, hvitt 

og blått. Den har premiere på hjemmesiden vår klokken 09:00 på 17. mai. 

Logg inn på  http://www.minskole.no/mosby å se elevene synge og skape 17.maistemning!  
 
Forrige mandag fikk vi bli godt kjemt med søte små, store, lange, korte, tykke og tynne meitemarker. 
Elevene behandlet småkrypene som var på besøk med omsorg og det var en engasjert elevgruppe i 
klasserommet. 
På onsdag hadde vi en flott 17.maifeiring i skolegården. Det var tradisjonelle 17.mai- leker, pølser og 
is, ivrige barn som var pyntet til fest, norske flagg og topp stemning. Takk til 17.mai-komiteen for en 
flott markering!  
 
Vi håper dere alle har hatt en flott 17.mai og er klare for ny skoleuke. 
Ukens bokstav er Æ-æ. Fint om dere sammen hjemme finner ord som begynner på/ har denne 
bokstaven i ordet. På magisk møte, onsdag, teller vi alle ordene som vi finner tilsammen.  
Siden mandagens uteskoledag utgår tar vi en tur opp i skogen bak hallen på torsdag etter måltid. Vi skal 
lete etter småkryp, kategorisere dem, sette de inn i skjema og bruke tellestreker for å finne ut hva vi 
finner mest av. 
 
INFO OM SOMMERSTENGT SFO: 
Oppvekststyret har endret når SFO har sommerstengt.  
Fra og med sommeren 2021 vil det være stengt uke 27 – 30.  
 

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! Denne uken er det småkryp som 
skal studeres og kategoriseres. Vi skal lage 
tellestreker og se hvor mange ulike småkryp vi 
finner. 
 
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  20    Mosby Oppvekstsenter    1. trinn   Tema: Høiebekken. 

UKENS PLANER: Mandag 17/5 Tirsdag 18/5 Onsdag 19/5 Torsdag 20/5 Fredag 21/5 

08.45- 
10.15 

 
 

Gratulerer med dagen! 
 

Vi ønsker dere alle en 
fin nasjonaldag. 

Frilek 
Magisk møte 

Frilek 
Magisk møte 

Frilek 
Magisk møte 

Frilek  
Magisk møte 

10.15- 
11.00 

Kompis og mulius har 
feiret både Eid og 

17.mai og har mye å 
fortelle! 

 
Tegne/skrive oppgave. 

Bokstavløype  
Ny bokstav: Æ-æ 

 

Vi forsker på småkryp. 
 

Vi sorterer småkryp 
etter kjennetegn. 

Matte mysteriet! 
Episode 10 som handler 
om minus/ subtraksjon. 

 
Vi jobber i små grupper. 

11.00- 
11.30- 
12.15- 

 
 
 
 
 

13.30 

Måltid  
Utelek  

 
Vi ser forestillingen 

“Prinsessen som ikke 
kunne gå ut” 

(StrømmeTeateret) 
 

Takk for i dag! 

Måltid 
Utelek 

 
Lesekorpset 

Salaby bokstaven Æ-æ 
 
 
 

Takk for i dag! 

Måltid 
Utelek 

 
Vi går opp i skogen og 

studerer småkryp. 
Hva slags småkryp 

finner vi i nærmiljøet 
vårt? 

Takk for i dag! 

Måltid 
Utelek 

 
MatteMaraton! 

 
Takk for i dag og god helg 

       
 
 

Husk! Skolen/SFO er stengt.  
 

 Vi går opp i skogen en  
tur etter måltid. Ha sko 

og klær etter vær. 

 

 

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 Æ-æ. 

Lekse: Øv på å logge inn på matte maraton og salaby med brukernavn og feidepassord. Kanskje lærer vi det utenat i løpet av mai? 



 


