
Uke  22   Mosby Oppvekstsenter    1. trinn   Tema: Høiebekken, uke 18-24 

BESKJEDER 
På onsdag hadde vi bokstavfest og feiret at vi har lært hele alfabetet. Barna er blitt 

superflinke til å  kjenne igjen lyd og bokstav og alle fikk diplom      . På bokstavløypa ute var 
det ivrige barn som  sammen leita etter alle bokstavene i alfabetet og en etter en ble 
bokstavene krysset ut på arbeidsark. Som avslutning på festdagen koste vi oss med 
sjokoladekake og bokstavkjeks. 
Denne uken har vi fått litt mer kunnskap om mauren og livet i mauretua. 
Vi har startet rydding og pakking på skolen. Mye som skal kastes og mye som skal sendes over 
til ny skole som åpner fra høsten. 
Alle elever må leverer inn alt av biblioteksbøker/ lesehefter som tilhører skolen til tirsdag. 
Biblioteket pakkes ned denne uken. 
Alle elever må også levere inn Ipaden sin med lader til tirsdag.  
Smør elevene med solskrem på morgenen når sola skinner. Ha solkrem i sekken dersom du 
trenger det. Vi kan minne barna på å smøre seg.  
Det blir ikke skrivelekser i arbeidsboka de siste tre ukene vi har igjen av 1. klasse. 
På mandag skal vi på tur til Høllen og vi  satser på fint vær denne uken slik at vi kan være mye 
ute å ha fellesleker, fotball ol.   
Lurt at dere sjekker barna for flått etter endt dag.  

 
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. 
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Uke  22    Mosby Oppvekstsenter    1. trinn   Tema: Høiebekken. 

UKENS PLANER: Mandag 31/5 Tirsdag 1/6 Onsdag 2/6 Torsdag 3/6 Fredag 4/6 

08.45- 
10.15 

 
Uteskoledag 

 
Vi går til Høllen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Smør deg med solkrem. 
Sjekk for flott på 

kvelden. 

Frilek 
Magisk møte 

Frilek 
Magisk møte 

Frilek 
Magisk møte 

Frilek  
Magisk møte 

10.15- 
11.00 

 
Vi rydder i skuffene 

våre. 
 

 
Fotball/utelek 

Utelek 
Ativitetsløype 

ute.  
Regnestykker. 

Matte mysteriet! 
Episode 12 

 
Vi jobber i små grupper. 

11.00- 
11.30- 
12.15- 

 
 
 
 
 

13.30 

Måltid  
Utelek  

 
To grupper: 

Fortellerstund  
Vi lager bok om mauren 

 
Takk for i dag! 

Måltid 
Utelek 

 
Aktivitetsløype! 

 
Takk for i dag! 

Måltid 
Utelek 

 
Tegne til Mila 7 år! 

 
Takk for i dag! 

Måltid 
Utelek 

 
Takk for i dag og god helg 

       
 
 

Husk! Levere Biblioteksbøker/ 
Lesehefter og 
Ipad og lader 

 

  
 

 

 

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 bokstavene i alfabetet. 

Lekse: Ta med alle bilbliotekbøker, iPad og lader til tirsdag. 

 


