
Uke 22  Mosby Oppvekstsenter    1. Trinn                Tema: Det spirer og gror                                                                 

 BESKJEDER:  

Vi gleder oss til ny uke med lek og læring! Denne uken er vi igang med lesegrupper igjen 😊  
Det er mye dyrelege/ bamse-doktor lek i klasserommet for tiden. Elevene er gode på å ta ulike 
roller og gi omsorg og pleie til skadede og syke bamser. 

 
Håper dere husker på å følge opp vennegruppene. 
                                                      
Uteskole:  
Nå er det uteskole på mandager igjen som vanlig. Ha med god og sunn niste og nok drikke, og 
klær etter vær. Det er flere som ikke har tøy til regnværsdager. På Mosby Oppvekstsenter er vi 
mye ute å leke gjennom hele uka, derfor er klær etter vær ekstra viktig.  
 
Matpakke: 
Det er viktig at alle elvene har enkle og SUNNE matpakker på skolen. Vi ønsker derfor ikke at de 
tar med seg kjeks, vaffler, boller o.l når det ikke er turdag. På turdagen oppfordere vi også til 
sunn niste.  
 
Bibliotek:  
Vi går på biblioteket hver torsdag. Når de leverer bok, kan de låne ny. 
 
 

               

  
 
 
 
Hele oppvekstsenteret inviteres til sommerfest  
onsdag 8. juni kl 17-19.  
Se mer informasjon på hjemmesidens forside.  
Vel møtt! 

 
 
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 
Magisk møte 

 

Frilek 

 

Frilek i klasserom 

 

Frilek i klasserom/gymsal 

Bibliotek 

Frilek i klasserom/gymsal 

 

09.30 - 10.45 
 

Uteskole 
 

Vi går på tur til Torve. 

Magisk møte. 
 

Stasjoner:  
Mattelek, skriving og 

lesegrupper 

Magisk møte 
 

Tema: 
Meitemarken 

 

Magisk møte 
 

Stasjoner: 
Skriving, iPad og 

lesegrupper 

Magisk Møte 
 

Todeling: 
Mattelek og engelsk 

 

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! 

Tema fortsetter 
 

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: 

Mål: Jeg kommer på tiden på skolen. Skolestart hver dag kl. 8.30. 

Lekse:  Leselekse tirsdag og onsdag. Lade iPaden og ha den med på skolen.  



 


