
   
 

   
 

  

Mosby Oppvekstsenter  

  

1. trinn skoleåret 20-21  
Ukebrev - uke 35   

  

INFORMASJON  
Da er første uke i første klasse gjennomført. For en fantastisk gjeng med skolestartere! Vi opplever 
positive, ivrige, inkluderende og modige seksåringer, klare for nye eventyr. Flere av oss har nok alle 
kjent litt på at vi er i nye rammer, i ny gruppe og i ny hverdag, men dette klarer vi strålende 

sammen        
Hele skolen har temaet «Alle med» de første ukene hvor fokuset vil være å jobbe med gode 
relasjoner, bli kjent i ny skolehverdag og oppleve fellesskap og mestring.  
 
Vi er godt i gang med å øve inn et par sanger som vi skal presentere for fadderne våre på film. For 
en sangglede hos disse  1. klassingene!! Følg med på hjemmesiden så vil det komme litt glimt fra 
skolehverdagen der. 
 
Hver dag trekker vi dagens elever i Magisk møte og på fredag får dagens elever med seg hver sin 
klassebamse hjem, Mulius og Kompis. Etter helgebesøket må bamsene vaskes på skolen  og i 
karante til neste helgebesøk. 
Hver av bamsene har med seg en egen bok som dere kan tegne og skrive i (ta bilder) fra 
helgebesøket.  
 
Timeplanen er lagt ved på baksiden av ukebrevet. Det kan bli endringer i planene, men dette er en 
skisse over hvordan skoledagen stort sett vil være lagt opp.  
Vi har uteskoledag hver mandag. Husk klær etter vær, enkel og sunn niste og skift i sekken.  
 
Postmappa må alltid ligge i sekken.   
 
Minner om:  

• Ingen skal møte på skolen eller SFO hvis de er syke.  
• Vask hendene før dere kommer på skolen.  
• God håndhygiene er viktig på skolen.  

 
Det blir dessverre ikke felles foreleldremøte i høst.  
På tirsdag og torsdag denne uken kan de som har spørsmål ang. skolestart og andre ting, ringe 
skolen på dette nummeret, 90709311, mellom kl.14-15. (Når det blir spørsmål om valg på telefonen, 
velger dere småskolen.)                                                                                                 Vi svarer på 
mail så fort det lar seg gjøre. Ta kontakt med oss når det skulle være noe på mail, vi er avhengig 
av at dere gir oss tilbakemeldinger for å få ett godt samarbeid. 
 
Det er viktig at dere gir oss beskjed på melding (MOS1) eller IST senest kl. 08.15 samme dag hvis 
barnet deres er syk/ borte fra skolen, skal/ skal ikke med buss o.l. Viktig at dere skriver både for 
og etternavn på eleven!  Vi etterlyser elever kl. 9 hvis de ikke dukker opp.   
 

Hilsen Turid, Randi, Ragnhild og Marianne.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

 
 

UKENS MÅL OG LEKSE  
Sosialt mål  Jeg blir kjent med elever og lærere.  

Jeg øver på navnene til mine klassevenner.  
Jeg sier ja når noen ønsker å få være med i leken. 

  
 

TIMEPLAN 1.TRINN 2020/2021 

KLOKKESLETT MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
  

8.45 Magiskmøte Håndvask 
Frilek 

Ryddetid  

Håndvask 
Frilek 

Ryddetid 

Håndvask 
Frilek 

Ryddetid 

Håndvask 
Frilek 

Ryddetid 

10.00 Uteskoledag Magiskmøte Magiskmøte Magiskmøte Magiskmøte 
  

10.15   Tema/Aktivitet Tema/Aktivitet Tema/Aktivitet Tema/Aktivitet 
  

10.50   Håndvask 
Mat 

Håndvask 
Mat 

Håndvask 
Mat 

Håndvask 
Mat 

11.20   Utelek  Utelek Utelek Utelek 
  

12.45   Fellesaktivitet  
ute eller inne 

Fellesaktivitet 
ute eller inne 

Fellesaktivitet 
ute eller inne 

Oppsummering 
Takk for i dag! 

13.10 Oppsummering  Oppsummering Oppsummering Oppsummering   
  

13.30 Takk for i dag! Takk for i dag! Takk for i dag! Takk for i dag!   
  

  

På uteskoledag går vi på tur i nærområdet/ har lek- og læringsaktiviteter utendørs. Ha ett skift i en pose i sekken og 

god, sunn niste(Ikke yoghurt eller mye embalasje denne dagen. Det er mye å holde orden på. Det enkle er ofte det 

beste!) Drikke er viktig, og kakao er lov. Sitteunderlag  og tynne ullvotter er kjekt å ha når høsten kommer. Elevene 

må ha klær tilpasset vær. Ull er gull!  

I Magisk Møte treffer vi klassebamsene Kompis og Mulius som stadig lurer på noe eller har noen utfordringer vi må 

hjelpe de å løse. Vi trekker dagens elever som melder været, hjelper til med ulike oppgaver og får litt ekstra fokus. Vi 

synger mye i Magisk Møte. 

Tema-tiden kan inneholde felles aktivitet, stasjonsarbeid, gruppeoppgaver og annet opplegg der elevene er aktive 

deltagere. 

I garderoben øver vi på å holde orden og passe på tingene våre. Alle kan ha innesko stående på plassen sin. Ellers 

ønsker vi minst mulig hengende i garderoben pga corona-situasjonen. Når høsten kommer for fult er det fint med 

støvler og regntøy på plassen. Annet skift ber vi om at fraktes tur/retur daglig. 

 


