
Uke  21   Mosby Oppvekstsenter    1. trinn   Tema: Høiebekken, uke 18-24 

BESKJEDER 

 
I denne uken var det spennende å forske på småkryp. På torsdag var vi i skogen og fant både 
munkelus, snegler, skolopendere, edderkopper maur og div. Vi jobbet i grupper og barna var kjempe 
ivrige. Ved å telle beina til småkrypene kunne vi dele dem inn i forskjellige grupper. Vi sorterte 
småkryp etter kjennetegn, antall bein. 
Nok en kort uke og uteskoledagen utgår. Vi er heldigvis mye ute også ellers i uken.  På torsdag er det 
mauren som skal forskes på. Vi har små søte sukkermaur i brakka som vi i lang tid har lagd hus til og 
behandler med stor omsorg. Finnes det andre typer maur tro? 
Tirsdag er det bokstavløype med bokstavene c q x z og w. Onsdag har vi bokstavfest! Vi har nå trent 
på alle bokstavene i alfabetet så dette må jo feires! 
 
Bibliotekbøker som er lånt må leveres tilbake innen uke 22. Vi starter med å pakke ned biblioteket nå 
grunnet flytting i juni. 
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. 
  
Dagens elev lyderes nå ut av “mappen” med 
etternavn! Dagens elever får ett lykketall på 
lykkehjulet. Vi finner lykketallet på tallinjen som 
ligger på gulvet fra 1-30.  Deretter kaster dagens 
elever terningen, lager mattestykke av lykketall 
pluss/minus terningsbildet og kjører en bil på 
tallinjen fra lykketallet og til svaret på mattestykket! 
Vi tenker høyt og oppdager  at det er ulike måter å 
tenke på for å komme frem til svaret. 

Se flere bilder fra vi forsket på småkryp 
på hjemmesida. 
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Uke  21    Mosby Oppvekstsenter    1. trinn   Tema: Høiebekken. 

UKENS PLANER: Mandag 23/5 Tirsdag 24/5 Onsdag 25/5 Torsdag 26/5 Fredag 27/5 

08.45- 
10.15 

 
 

2. pinsedag. 
 

Frilek 
Magisk møte 

Frilek 
Magisk møte 

Frilek 
Magisk møte 

Frilek  
Magisk møte 

10.15- 
11.00 

Bokstavløype c q x z w  Bokstavfest! 
 

Fortellerstund  
“Jack og 

bønnestengelen” 
 

Matte mysteriet! 
Episode 11. 

 
Vi jobber i små grupper. 

11.00- 
11.30- 

 
12.15- 

 
 
 

13.30 

Måltid  
Utelek  

 
Lesekorpset  

 
 
 

Takk for i dag! 

Måltid 
Utelek 

 
Alfabetløype ute! 

 
 
 

Takk for i dag! 

Måltid 
Utelek 

 
Vi forsker på mauren 

 
 
 

Takk for i dag! 

Måltid 
Utelek 

 
MatteMaraton! 

 
Takk for i dag og god helg 

       
 

Husk! Skolen/SFO er stengt.  
 

   

 

UKENS MÅL: 

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

Faglig mål: Jeg kan alfabetet! 

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

 


